Nieuwsbrief 142 oktober 2019

“God heeft de aarde uitgekozen, om er zijn plan ten uitvoer te brengen,
de plaats voor datgene, wat Hij Zich voorgenomen heeft te doen.”
Watchman Nee
Geliefde zendingsvrienden, belangstellenden en familie
We hopen en bidden dat alles goed met u en uw familie gaat. Met ons
en met het werk gaat God zij dank alles goed.
In de vorige nieuwsbrief stond al dat we in oktober voor een bezoek van
2 maanden naar Nederland zouden komen. Maandag 14 oktober was het
zover. Om 17.20 uur zijn we geland op Schiphol, waar we werden
opgewacht door vrienden, familie en het bestuur.

Ismael, Eunice en Eliana in de aankomsthal op Schiphol

We kijken er naar uit om iedereen weer te mogen ontmoeten, broeders
en zusters in de Heer. Het is heel erg belangrijk om onze banden weer te
versterken, maar ook om u persoonlijk te vertellen wat we in Brazilië
doen. We kunnen veel laten zien met foto’s, video’s en onze Power Point

presentatie.
We hopen ook zoveel mogelijk huisbezoeken te kunnen afleggen aan
belangstellenden, vrienden en familie. Ik zal u in de loop van ons verlof
bellen om een afspraak te maken. U kunt ons ook bellen. Ons mobiele
nummer is 06 – 254 363 46 .
Adres van onze bungalow: Horsterhoeve 227
Horster Engweg 17-227 (voor navigatie)
3853 ME Ermelo
Zangkoren uit Mêrces en Santa Bárbara do Tugúrio
Wegens ons werkverlof moesten we dit jaar de jaarlijkse uitvoering van
de zangkoren eerder vieren. Nu werd het augustus en september. De
Heer is goed overal en in alle tijden gelukkig, Hij zit niet aan tijd
gebonden zoals wij. Op beide gelegenheden hebben we twee dagen een
speciale dienst gehouden, waar we altijd zangers en sprekers uit de
omgeving uitnodigen. We hebben dan ook allerlei optredens; we kunnen
dan de Heer loven, prijzen en eren met velen samen. Altijd heel erg fijn
en opbouwend voor ons geestelijk leven. Er kwamen veel mensen op af
en we kunnen zeker zeggen dat het weer een geslaagde tijd is geweest
met elkaar.
Ribeirão de Santo Antônio: een buitenpost
Twee keer per maand houdt pastor Antônio een huissamenkomst bij
broeder en zuster Angelo en Elizete in het plaatsje Ribeirão de Santo
Antônio, om daar geestelijke steun te geven. Zelf kunnen zij moeilijk naar

De weg naar
Ribeirão de
Santo Antônio
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de dienst komen. Verder komen er ook mensen uit de omgeving om
deze samenkomsten mee te maken. Op die manier, met microfoon en
een geluidsbox, kunnen meer mensen het evangelie horen. Ismaël gaat
één keer per maand met een paar mensen met pastor Antônio mee.
Ribeirão de Santo Antônio ligt op 14 kilometer afstand van het stadje
Mêrces. De hele route is zandweg. In de regentijd zit je vast in de modder
en in de droge tijd, zoals nu, kun je vast komen te zitten in het stof, want
er ligt een dikke laag tot aan je enkels. Ismaël is allergisch hiervoor en
rijdt met een zakdoek voor zijn mond. Maar door regen of stof, ze
proberen er altijd te zijn en worden altijd rijkelijk gezegend in het met
elkaar loven en prijzen van de Heer. Alleen Hij geeft de kracht en de
moed om door te gaan, door alle situaties heen.
Alexandre van Magna
Ook was het weer de tijd (om de twee maanden) om Alexandre in Pouso
Alto te bezoeken. We zijn 29 september geweest. Maar deze keer was het
bezoek anders omdat het nu de laatste keer was. Het volgende bezoek
mag hij mee terug naar huis, (december) en dat maakte heel veel verschil
voor hem. Hij telt echt de dagen af. We namen ook heel goed nieuws
voor hem mee, namelijk dat we een baantje voor hem hebben kunnen
regelen bij een autozaak bij pa praktisch voor de deur. We hebben de
hele situatie uitgelegd, en hij mag daar werken voor halve dagen. ’s
Morgens gaat hij weer naar school en ‘s middags gaat hij met auto’s
werken + zaterdagmiddag, en hij gaat ook wat verdienen. We gaan wel
een spaarrekening openen en hem helpen om te gaan met zijn geld; we
moeten blijven controleren, dat is logisch. Nu moet hij echt in praktijk
brengen wat hij in 9 maanden geleerd heeft. En laten zien dat hij
veranderd is en zo’n leven niet meer wil. En deze nieuwe kans grijpen
met twee handen. Vorige week is hier nog een jongen van 23 jaar
vermoord wegens drugsschulden. Alexandre kende hem heel goed. Het
is niet de eerste jongen hier in de stad. Het gebeurt steeds vaker; de
moordenaars hebben geen medelijden met je. Het gaat steeds slechter,
dat is duidelijk een leven zonder God.
Alexandre heeft heel veel gebed nodig want van God wilt hij nog steeds
niks weten. Hij heeft wel meer respect gekregen, maar wil God niet vol-3-

gen; hij vind de wereld nog steeds veel leuker. We willen u van harte
bedanken voor uw gebeden voor hem. We merken duidelijk Gods aanwezigheid in alles rondom zijn leven, ook al wil hij er nu niks van weten.
Emely, zijn zusje van 14 jaar, wil een tijd bij haar biologische oma en
tante gaan wonen in Belo Horizonte. Haar nichtje is ook 14, en ze kunnen
goed met elkaar opschieten. Ze willen samen naar school volgend jaar.
Een grote stad met veel meer mogelijkheden voor sport, spel en studies.
We moeten maar bidden, dat ze niet ook de verkeerde kant op gaat.
Haar tante heeft wel een gestructureerd leven trouwens en gaat ook naar
de kerk gelukkig.
Projecten Kinderdagverblijf CENA + KERKgebouw
Op het moment zijn de
projecten gestopt. De belangrijkste reden daarvan is
dat het geld op
is. We moeten
nieuwe projecten starten om
overal nog de
Groepje op de vernieuwde binnenplaats van CENA
puntjes op de i
te zetten. Het viel ons allemaal niet mee moeten we zeggen, hoewel we
erg blij zijn met wat er gedaan is. Op de foto krijgt u hier een indruk van.
U zult onze verhalen wel horen straks. We willen u ook graag persoonlijk
alle foto’s laten zien die we hebben en alle vragen beantwoorden.
Namens ons allen uit Brazilië, willen we u van harte groeten en Gods
zegen toewensen en bedanken voor uw betrokkenheid, gaven en gebeden
voor het werk.
En persoonlijk hoop ik tot heel gauw, tot ziens in Nederland en België.

Eliana Jonker
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DE ZENDELINGEN ZIJN GEKOMEN
Zoals u hebt kunnen lezen is een jonge delegatie vanuit St. Bárbara do
Tugúrio voor een bezoek van twee maanden naar Nederland gekomen.
Missionair werk heeft een missie om met elkaar te delen. Zending kun je
vergelijken met een brug, waarbij het bruggenhoofd van beide zijden
belangrijk is.
Het bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus staat namens
u allen hier in Nederland en België ter verwelkoming en begeleiding. De
familie Jonker staat aan de andere kant van de brug en vertegenwoordigt
ons in de zendingsprojecten.
Zending betekent ook
over de brug komen:
de zendelingen komen en wij dragen
zorg voor onderdak,
een tour langs gemeenten en vrienden
en ondersteuning bij
alle informatie en
In de bungalow op de Horsterhoeve
communicatie. Voor
dit alles is uw betrokkenheid van grote waarde, u maakt veel mogelijk.
Bidt u mee voor een geslaagde periode van de zendelingen en wilt u
bijdragen aan hun verblijf? Zending is een brug, beide kanten maken de
verbinding mogelijk, zij daar en wij hier. Eigenlijk zijn wij samen
zendelingen die over de brug komen en zending mogelijk maken.
Een bijdrage kunt u storten op rekening NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v.
St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen, onder vermelding van
"Zendingstournee 2019".
Namens het bestuur,
Ds. Jacques Helder, voorzitter
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SAMENKOMSTEN MET HET TEAM UIT BRAZILIË
De familie Jonker zal op de volgende plaatsen en tijden in kerkdiensten
aanwezig zijn. U bent van harte uitgenodigd om deze diensten bij te
wonen en zo de presentaties uit Brazilië te zien en hen persoonlijk te
ontmoeten.
Zondag 20 oktober
Evangelische Gemeente in Balkbrug. De dienst begint om 10:00.
Adres: Hoogeveenseweg 4, 7707 CH Balkbrug.
Website: www.eg-balkbrug.nl
Zondag 27 oktober
PKN gemeente in Scherpenzeel, aanvang 10:00.
Adres: Kerkgebouw De Achthoek, Molenweg 1, 3925 CJ Scherpenzeel.
Website: www.de8hoek.nl
Zondag 17 november
Volle Evangelie Gemeente Eljakim, Dordrecht, aanvang 10:00.
Adres: Jan Ligthartlaan 3, 3312 KD, Dordrecht
Website: www.vegeljakim.nl
Zondag 8 december
Volle Evangelie Gemeente Mortsel, aanvang 10:00.
Adres: Eggestraat 27, B-2640 Mortsel, België
Website: users.telenet.be/veg.mortsel

Op de tussenliggende zondagen en
ook op werkdagen zijn er nog
mogelijkheden om de Jonkers uit te
nodigen!
Op 10 dec vertrekken zij weer naar
Brazilië.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor geestelijke groei in de gemeentes, dat de Heilige Geest door ons
heen werken zal, en honger geeft naar meer van God.
 Voor Alexandre. Het gaat goed met hem. Dat hij nog deze twee
laatste maanden volhoudt. Voor zijn geplande baan.
 Voor Emely en haar verhuisplannen. Voor Magna en haar verkering
met Marc.
 Voor gezondheid, dat de Heer mij leidt om steeds het goede te doen.
Ook voor wijsheid, liefde en geduld in de zorg voor mijn vader Govert.
 Voor Ismaël & Lourdes, Eunice & Rafaël, Karin & Vinícius: gezondheid,
werk, wijsheid, kracht en hun toekomstplannen.
 Voor ons werkverlof: voor een gezegende en fijne tijd in Nederland.
 Voor meer belangstellenden en sponsors voor het werk.
 Voor het Kinderdagverblijf, voor de kinderen en hun ouders. Voor
wijsheid en kracht voor de medewerkers en Lourdes.
 Voor mijn vader Govert, zijn gezondheid en leven.
 Voor ons bestuur, in NL en in Brazilië, voor wijsheid, kracht en moed.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Voor de gezegende optredens van beide zanggroepen
 Voor al het werk dat het bestuur in Nederland vrijwillig voor ons doet
en alle voorbereidingen voor ons werkverlof.
 Voor onze vrienden en familie, die zich vrijwillig inzetten en betrokken
zijn met alles rondom ons werkverlof.
 Voor een ieder die een extra gift heeft gegeven om ons verlof
mogelijk te maken.
 Voor het goede verloop van de renovatie van het Kinderdagverblijf en
de afbouw van het Kerkgebouw in Santa Bárbara do Tugúrio.
 Dat de Heer tot hier toe ons geholpen heeft. We zijn Hem zo dankbaar dat hij ons nooit in de steek heeft gelaten, ondanks veel strijd.
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Ondersteuning van het werk in Brazilië
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Stationsweg 369, 3925 CB Scherpenzeel (033 – 2465275)
Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeente Groningen
Br. C.J. Du Fossé – Mortsel (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland
Postadres van en contact met de familie Jonker:
Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,
Minas Gerais, Brazilië.
E-mail: cena.jonker.brazilie@bol.com.br
Telefoon: 0055-3233651476
Ondersteuning van het werk in Brazilië
Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.
Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben
een ANBI beschikking.
In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene
omschrijving aan te houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Als u wilt bijdragen aan het bezoek van de zendelingen, kunt u de omschrijving
"Zendingstournee 2019" vermelden.
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van de
nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een
briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar
info@zendingbrazilie.nl
Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief kan op dezelfde manier.
Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.
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