Nieuwsbrief 148 december 2020
“Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots
sinds mensenheugenis.”
Jesaja 26:4
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
De laatste maand van het jaar is aangebroken, zo´n raar jaar, maar toch
zo snel voorbij gegaan. Ik hoop dat deze laatste nieuwsbrief in 2020 u en
uw familie in goede gezondheid bereikt. Dat zijn onze wensen en
gebeden.
Vanaf deze keer schrijf ik de nieuwsbrief niet meer alleen, maar heb de
hulp van Eunice vanuit Brazilië. Van moeder naar dochter en nu
kleindochter. Zij mailt alle gebeurtenissen met foto’s naar mij en ik
vertaal de brief. Zo kunnen we mooi samenwerken. En u kunt zo altijd de
nieuwsbrief blijven ontvangen en op de hoogte blijven van het werk in
Brazilië en hoe het met Govert en mij gaat hier in Nederland.
Nationale kinderdag
en pyjama-avond
Op zondag 11 oktober hebben we ter
gelegenheid van de
nationael kinderdag
een speciale kinderdienst gehouden in
Santa Bárbara. Het
woord werd gebracht
door pastor André
Zegengebed voor de kinderen
Castro uit Barbacena
(broer van Rafaël van Eunice). Na het woord werden alle kinderen naar
voren geroepen om hen te zegenen.

Ze kregen ook een zakje vol snoepgoed en na afloop van de dienst was
er een heerlijke taart met iets te drinken erbij. De kleintjes zijn de
toekomst van onze gemeentes, en het is onze taak voor hen te zorgen en
voor hen te bidden dat ze op Gods pad mogen blijven wandelen. De
gemeente staat klaar voor onze kleintjes.
Aan hen denkende heeft het bestuur besloten om iets leuks voor hen te
organiseren in deze moeilijke tijd. En dat werd gedaan op 21 november
in het kerkgebouw zelf. De beroemde pyjama-avond. Georganiseerd om
de kinderen bij elkaar te laten komen, voor gezelligheid, maar ook om
van de Here Jezus te leren. Ieder heeft een matras en beddengoed van
zichzelf meegebracht en zo konden ze een nachtje buitenshuis slapen.
Veel sport en spel en uiteraard lekker eten erbij. De kinderen vonden het
geweldig. Ze hebben veel plezier beleefd en zijn erg positief weer
teruggekeerd naar huis.
“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet meer van afwijken wanneer
het oud geworden is.”
Spreuken 22:6

Onze situatie in Nederland
Op dit moment is papa bezig met een antibioticakuur vanwege een
blaasontsteking. Koorts heeft hij niet, maar hij voelt zich helemaal niet fit.
Heel vervelend voor hem. We bidden steeds dat hij snel opknapt en weer
in de benen kan komen.
Wel ervaren we ontzettend sterk de zorg en zegen van onze Heer voor
ons, in alle opzichten. We worden geholpen en gezegend, bijvoorbeeld
doordat we een sta-op stoel en verpleegbed hebben gekregen van de
thuiszorg. Daar hebben we het steeds over met elkaar, dat we niet zijn
vergeten. En dat we ons geliefd voelen door broeders en zusters in de
Heer, die ook vrienden zijn.
Met mij gaat naar omstandigheden goed. Ik heb eczeem in mijn gezicht,
wat erg langzaam beter wordt. Ik was allergisch voor de zalf die de
huisarts voorschreef, maar gelukkig is dat voorbij. Nu geduld hebben dat
het eczeem helemaal verdwijnt. Ook heb ik een afspraak bij de
fysiotherapeut voor de pijnen van fibromyalgie; ik moet in beweging
blijven, gymmen of sporten, dan gaat het wel weer.
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VERKIEZINGEN – BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Op 15 november zijn in heel Brazilië verkiezingen geweest voor
burgemeester en wethouders. Dit is belangrijk voor ons omdat we de
hulp, die we van de gemeente voor het Kinderdagverblijf krijgen, hard
nodig hebben. De gekozen mensen zullen daarover weer opnieuw
beslissen.
In Santa Bárbara do Tugúrio waren 3 kandidaten, van wie één voor het
eerst meedeed en ook meteen won. Hij is een heel intelligente en bestudeerde jongeman die jaren op het bevolkingsregister van de stad heeft
gewerkt, en nu ook voor advocaat studeert. Hij wil voor de belangen van
de stad opkomen. Het leukste is, dat hij als kind op het Kinderdagverblijf
is geweest en op de zondagsschool bij mama, en dat hij daarvan nog
veel weet te vertellen. Vóór de verkiezingen heeft hij een foto op facebook gezet van hemzelf met andere kinderen van de zondagsschool,
vóór ons oude kerkgebouw, met mama op de achtergrond. Daar kreeg
hij heel veel leuke reacties op en het bracht veel herinneringen aan
vroeger naar boven bij de inwoners van Santa Bárbara. We hebben hoop
en bidden dat deze burgemeester veel voor het zendingswerk, en met
name het Kinderdagverblijf, wil gaan
betekenen in de komende 4 jaar, en
wie weet nog langer.
Opening kerkzaaltje in Barbacena
Voordat papa en ik vertrokken naar
Nederland, hebben we een preopening van een zaaltje in Barbacena
gehad. Dit gebeurde op zaterdagavond 5 september, zodat papa nog
de zegen kon uitspreken voor de
gemeente die daar later de deuren
heeft geopend. Barbacena ligt op 28
km van Santa Bárbara do Tugúrio. De
voorganger is pastor Ivan met zijn
vrouw Adriana die bij ons al een paar
jaar actief zijn in Santa Bárbara.
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Pre-opening gemeente Barbacena

Op 17 oktober is de officiële openingsdienst geweest. Nu zijn we verbonden met 3 gemeentes. Het zaaltje staat op een zeer drukke plek van de
stad en wordt gehuurd door een aantal broeders en zusters, die zich
daarvoor financieel ingezet hebben. De wekelijkse diensten zijn op
zaterdagavond zodat er ook vanuit Santa Bárbara assistentie kan komen.
Ons gebed en onze hoop is dat velen het woord van God horen en voor
Jezus kiezen en dat ze komen om te groeien in geloof en dat het zaaltje
snel te klein zal zijn.
Update Magna & Marc, Emely en Alexandre
Magna is op 9 november weer terug gekeerd naar Brazilië. Het gaat goed
met haar en ook met haar twee kinderen. Op dit moment is Magna bij
haar biologische moeder in Belo Horizonte, samen met haar dochter
Emely (15 jaar), waar ze de feestdagen gaan doorbrengen en Magna´s
verjaardag willen vieren op 26 december.
Marc is nog in Nederland, en gaat in Januari naar Magna toe, en dan
gaan ze een sollicitatie gesprek hebben met een Nederlands echtpaar in
Ritápolis om samen aan het werk te mogen met John en Joyce in Prados,
waar ze volgend jaar een afkickcentrum voor verslaafde vrouwen gaan
openen. Maar er moet nog heel veel gebeuren voor het zover is, dus ook
heel wat voorbereidingen, ook voor Marc en Magna, en een verblijfsvergunning voor Marc in Brazilië. Ze bidden dat de Heer hen duidelijkheid
geeft en de deuren opent, als dat Gods wil voor hun leven is, en voor hun
toekomst. Trouwen is hier in Nederland niet gelukt vanwege te weinig
documenten; nu hopen ze in Brazilië te kunnen trouwen.
Met Alexandre (17 jaar) zijn de berichten uit het kliniek heel erg goed.
Hij ontwikkelt zich en groeit, laat goed gedrag zien en helpt zelfs de
leiding al mee. Hij moet tot februari blijven, want dat zijn de regels, en
Alexandre geeft zelfs aan te willen blijven werken daar als vrijwilliger om
toekomstige jeugd te helpen met hun verslavingsproblemen. We hopen
en bidden dat hij dat doorzet, en tot een zegen mag zijn in levens van
anderen. En vooral met God door het leven wil blijven gaan.
We blijven hopen en bidden dat Magna, Marc en de kinderen
duidelijkheid mogen ontvangen van de Heer voor hun toekomst, het hoe,
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wat, wanneer en waar, dat ze gelukkig mogen zijn samen, en dat ze ook
tot zegen mogen zijn voor anderen. Met de Heer zal hun dat in de loop
van de tijd zeker duidelijk worden. Geduld is dan ook heel belangrijk voor
hen.
Hartelijke groeten uit Brazilië en van Govert en Eliana Jonker (in
Nederland). Gods rijke en onmisbare zegen toegewenst. Bedankt voor uw
gebeden, gaven en vriendschap in het afgelopen jaar. In Christus zijn we
één en verbonden met elkaar waar we ook mogen zijn hier op aarde.

Eunice en Eliana

Een stukje uit het jaarverslag 2019 van het Kinderdagverblijf
“We ontvangen vaak kinderen die door de school en de Voogdijraad
worden doorverwezen om hun gedrag te leren verbeteren en dan horen
we meestal dat de resultaten positief zijn. Dit heeft ons sterk aangemoedigd om door te gaan, want het is niet gemakkelijk. Kinderen die niet
geleerd hebben hun eigen ouders te respecteren zijn moeilijk te corrigeren. In voorgaande jaren hadden we ook met dergelijke situaties te

-5-

maken en in 2019 was dat niet anders.
Ouders kwamen ook dit jaar naar ons toe om over hun problemen te
praten, hulp te vragen in gebed en om advies te vragen en we realiseerden ons vaak dat ze iemand nodig hadden om naar hen te luisteren. We
maakten gebruik van deze mogelijkheden om over Gods liefde te praten
en daarmee het Evangelie door te geven.”
Lourdes Jonker
Van de bestuurstafel
Aan het einde van het kalenderjaar wordt de balans opgemaakt. Het
bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus doet dat dit jaar
met grote dankbaarheid. Elk jaar zien we hoe de Zender zijn werkers
tegemoet komt in tal van opzichten en niet in de laatste plaats de
financiële. Terwijl het coronavirus ook het zendingswerk in St. Bárbara do
Tugúrio en in Mercês belemmert, wordt de tijd daar goed besteed, onder
meer aan het onderhoud van de gebouwen, maar bijv. ook aan een
alternatieve vorm van kontakt met de kinderen. Al met al een hele
onderneming.
Hoe overweldigend is het dan dat te midden van de plannen,
begrotingen en balansen die opgesteld worden, er enkele grote giften
binnenkomen. Elke gift bouwt mee, en ook de minimale giften zijn heel
belangrijk in het Koninkrijk van God. Maar nu zijn er weer meer
mogelijkheden en wat minder financiële zorgen. Zeker nu de verandering
in zendingswerkers is gerealiseerd, met een deel van de familie Jonker
terug in Nederland en een deel actief in Brazilië.
Naast het werk daar, kunnen we nu verder investeren in de wisseling van
verantwoordelijkheden, in ondersteuning van de teruggekeerde zendingswerkers bij hun hervestiging in Nederland, in de communicatie
tussen ons Nederland en Brazilië daar. We hopen dat u met ons blijft
meebouwen aan deze zendingsopdracht, om kinderen in St. Bárbara do
Tugúrio te blijven opvangen, en de kerken in St. Bárbara, in Mercês en in
Barbacena de nodige ondersteuning te bieden, ook in de praktische kant
van onderhoud en verdere afbouw.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor Lourdes en Ismaël, Karin en Eunice en het werk in Brazilië.
 Voor het corona virus en genezing van twee zusters in Mêrces.
 Voor Magna, Marc, Alexandre en Emely in hun situatie.
 Voor Goverts situatie en geschikte hulp voor Eliana bij zijn verzorging.
 Voor de nieuwe gemeente in Barbacena met pastor Ivan en Adriana.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Dat de Heer ons (pa en mij) zegent aan alle kanten, dat we niets tekort
komen hier, na terugkomst na zoveel jaren.
 Dat de Heer het zendingswerk tot hiertoe draagt en helpt. Hem alle
eer en dank.
 Voor alle sponsors en hun liefdevolle gaven en gebeden.
 Dat de berichten van Alexandre zo goed zijn.
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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
Claudius Civilislaan 530, 3132 JB Vlaardingen (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 – Groningen
Oud predikant Vrije Evangelische Gemeente Groningen
Br. C.J. du Fossé – Beverlo (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland
Postadres van en contact met de familie Jonker:
R: Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Sta Bárb. do Tugúrio, MG, Brazilië
Govert, Eliana: De Haar 6a, 7738 PW Witharen. Tel. 06-18203793
E-mail: elianajonker@hotmail.com. In Brazilië: cena.jonker.brazilie@bol.com.br
Het mailadres in Brazilië zal in de toekomst niet meer worden vermeld.
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. Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te
regelen. De betreffende link kunt u vinden op de website van de stichting onder
“contactgegevens”.
In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene
omschrijving aan te houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in 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, die meer ruimte heeft zodat
er vaak wat meer in staat, kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u
langs deze weg doorgeven.
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