Nieuwsbrief 143 december 2019
“Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen”.

1 Samuël 7:12

Geliefde zendingsvrienden, belangstellenden en familie,
Ik hoop dat alles goed met u gaat. Ook dit jaar heeft God ervoor gezorgd
dat we niets tekort kwamen. Wij danken U Heer voor alles!
Terug in Brazilië
Dinsdag 10 december was het zover;
de terugreis naar
Brazilië. We vertrokken om 15:00 vanuit het huisje in Ermelo naar Schiphol.
Henk en Mirjam,
vrienden van ons uit
Nieuwleusen, hadden een grote auto
waar al onze bagage in kon. Ze hadden zelfs broodjes
en koffie meegenoAfscheid op Schiphol
men! Zo konden we
voor we door de controle gingen nog even gezellig samen zijn, ook met
het bestuur: Jacques, Piet, Leen en zijn vrouw Lies. We hebben samen in
een kring gebeden en gedankt en namen daarna afscheid.
God is goed; we hebben een heel fijne reis gehad en er waren geen
problemen met de bagage of iets andersWoensdag de 11de waren we
om 13:30 uur in Santa Bárbara do Tugúrio; Nederlandse tijd was dat
17:30 uur.

Terugblik op het werkverlof in Nederland
We hebben zoveel meegemaakt dat ik niet weet waar ik moet beginnen.
Het zijn zoveel gebeurtenissen en belevenissen, ik zou alles wel willen
noemen maar dat is echt teveel.
We hebben het als team als een heel geslaagd verlof ervaren. We baden
elke dag samen of God ons die dag wilde leiden. Hij leidde ons duidelijk
door allerlei, vaak ongeplande, ontmoetingen en omstandig-heden.
We konden het werk promoten door onze video’s te laten zien
van het Kinderdagverblijf en van beide Kerken. Dat gebeurde op
zondagen in kerken en door de week bij mensen thuis. We konden
daardoor de banden versterken met vrienden maar ook weer met onze
familieleden, wat heel fijn was en zeker ook belangrijk. Eigenlijk hadden
we nog meer mensen willen bezoeken, maar helaas was daar eenvoudig
geen tijd meer voor.
De Heer heeft ons enorm gezegend. Toen we in Nederland kwamen
waren er maar 4 zondagen gepland voor onze presentatie. Gaandeweg
kwamen er nog 3 nieuwe kerken bij, zodat we maar één zondag vrij
waren. Op die vrije zondag wilden we een gemeente in Ermelo bezoeken. Daar leerden we een echtpaar kennen met drie kinderen, dat zendingswerk heeft gedaan in Portugal en dus Portugees kon spreken met
ons. We werden uitgenodigd om bij hen te eten en we hebben een heel
gezegende tijd met elkaar gehad. Op diezelfde dag kregen wij ook visite
in ons huisje in Ermelo, een echtpaar waarvan de vrouw een Braziliaanse
uit Barbacena was; ze waren pas getrouwd en zij blijft tot februari in Nederland. Daarna komt de man ook weer naar Brazilië. Ze hadden veel
belangstelling voor het werk en volgend jaar zijn ze van plan om het
werk te komen bezoeken.
Ook hebben we een heel fijn echtpaar leren kennen uit Ermelo op
één van de eerste dagen. Wij waren op de fiets om een supermarkt te
zoeken voor onze boodschappen en zij waren aan het wandelen. We
raakten met elkaar aan de praat en zij nodigden ons uit om een keer
langs te komen, wat we dan ook gedaan hebben. Zo ontstond onze
vriendschap. We voelden het als door de Heer geleid, want normaal
gesproken gebeurt dat niet zo makkelijk. Het voelde alsof we elkaar al
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jaren kenden. Ze hebben ons in veel praktische dingen kunnen helpen,
en we danken God voor hun leven.
Uiteraard is er veel meer, maar door deze verhalen krijgt u een idee hoe
ons verlof is geweest.

Jaarafsluiting van het Kinderdagverblijf

Er is veel belangstelling geweest bij de bezoeken aan kerken, veel nagesprekken en nieuwe mensen die onze nieuwsbrieven willen ontvangen.
We hopen en bidden dat de Heer blijft zegenen, en belangstelling in de
harten van de mensen blijft leven om het zendingswerk in Santa Bárbara
do Tugúrio door te laten gaan door gebed en financiële steun.
We zijn erg dankbaar voor ons bestuur en voor ieder die ons mee
heeft geholpen op allerlei manieren, om dit verlof mogelijk te maken: de
auto van Bertus en Aleida, het huisje van hr. Maurits, het halen en wegbrengen van Henk en Mirjam, de persoonlijke giften voor onszelf en voor
het verlof, uw gebeden, uw belangstelling, aandacht en liefde tijdens het
kopje koffie, kortom, zonder jullie allemaal konden we niet doen wat we
hebben gedaan. Ieder is een parel voor de Heer en we danken Hem uit
heel ons hart en bidden om de rijke en onmisbare zegen van God voor
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jullie leven. Dank jullie wel.
Kinderdagverblijf
De jaarlijkse afsluiting van
het Kinderdagverblijf is op
vrijdag 13 december geweest, van 8 tot 11:30 uur.
De kinderen hebben weer
een jaar volbracht, en we
konden met veel plezier
het jaar afsluiten samen
met alle medewerkers en
met de andere kinderen
uit de gezinnen en de kerk.

Werk in de keuken voor de jaarafsluiting

De kinderen zijn dit jaar al vrij vroeg met vakantie, de laatste schooldag
was 6 december. Ismaël had gevraagd om te wachten met de afsluiting
tot hij weer terug was uit Nederland. Hij heeft 100 spinners gekregen van
onze tante Alie, die hij aan alle kinderen wilde geven samen met een
zakje snoepjes. Lourdes had een etui gekocht voor alle kinderen met een
potlood, gum en een
pen erin en met ieders
naam erop geborduurd. De kinderen
vonden dat erg leuk, zo
persoonlijk. Ze hebben
naar een mooi verhaal
uit de bijbel geluisterd,
gezongen, gespeeld en
taart gegeten. Die krijgen we elk jaar trouw
van een winkelier hier
Tijdens de jaarafsluiting
uit Santa Bárbara.
Nu op naar de grote vakantie. Het Kinderdagverblijf gaat 1 maand dicht,
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maar voor de
kinderen duurt het
langer, tot de scholen weer beginnen
in februari. Het is
bijna zomer in Brazilië; dat betekent
regentijd en helaas
ook dit jaar, is er al
weer veel regen
gevallen, teveel
voor de riolen,
Leiding en medewerkers tijdens de jaarafsluiting
waardoor er
overstromingen
zijn en er mensen en dieren om het leven komen, dat is heel erg triest.
Alexandre van Magna
Negen maanden verder. Voor ons vloog de tijd om, maar voor Alexandre
niet. Hij stond wel achter de beslissing om opgenomen te worden, maar
hij had er veel moeite mee. Negen maanden zonder contact met de
buitenwereld is ook niet makkelijk. Ver van zijn familie en vrienden, ver
van zijn moeder en zus Emely. Hij is nog maar 16 jaar. Zondag 8 december mocht hij naar huis. Hij wilde geen dag langer blijven, hoewel hij wist
dat zijn moeder naar Nederland ging. Magna is van 11 december tot 20
januari naar haar vriend Marc (onze neef) in Witharen gegaan. Daarna
komt ze met hem en zijn ouders voor de bruiloft van Eunice op 25
januari terug naar Brazilië.
Deze week mag Alexandre waarschijnlijk beginnen met zijn nieuwe baantje bij een autogarage hier vlakbij huis. Ik ga maandag met hem
naar de eigenaar om te overleggen.
Ikzelf vind dat hij er erg depressief uitziet; hij zit maar wat
televisie te kijken en videogames te spelen en kijkt erg somber uit zijn
ogen. Maar ik denk dat hij moeite heeft om het leven weer op te pakken,
zonder drugs, alcohol etc. Hij staat er nu alleen voor. Emely is 14 en
woont bij haar biologische oma in Belo Horizonte sinds 28 november.
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Ik roep Alexandre om te komen eten, samen met mij bij pa thuis, wat ik
elke dag doe. Als ik niet streng ben, blijft hij liever thuis en dan eet hij
wat er is en wanneer hij zin heeft. Ik weet dat het dan fout gaat; daarom
wil ik proberen dat hij volgende week zo snel mogelijk begint met
werken. Dan gaat de tijd voor hem ook sneller. In februari moet hij ook
weer naar school, want hij is nog leerplichtig.

Alexandre vlak voor vertrek uit de verslavingsinstelling

Alexandre is al bijna 1 week thuis, en zijn vader heeft nog niet gebeld of
hem opgezocht, dat doet hem ook erg veel pijn en verdriet. Belangstelling 0. Zijn vader weet dat hij terug is, maar als hij hem op straat tegenkomt, komt er niks goeds uit zijn mond, echt verdrietig. Alexandre heeft
een hekel aan hem, maar heeft in de instelling geleerd dat hij moet vergeven. Hij heeft veel gebed nodig, echt heel veel. Ik hoop uit heel mijn
hart dat hij het werk leuk gaat vinden, en dat hij daar mag blijven werken,
dat gaat hem zeker goed doen.
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.
Gezegende Kerstdagen en het allerbeste voor het komende jaar.
TOT 2020 !!!

Eliana Jonker
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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. Dat hij de liefde van God in zijn leven mag ervaren en
dat hij ook zijn leven in de handen van de Heer zal leggen. Voor zijn
eenzaamheid, pijn en verdriet.
Dat het baantje in de garage hem zal helpen om zijn leven op orde te
krijgen.
 Voor Magna en haar relatie met Marc; voor hun tijd samen in
Nederland.
 Voor Emely in Belo Horizonte, dat de Heer haar zal beschermen en dat
zij Hem daar ook zal zoeken.
 Voor pa zijn leven en gezondheid.
 Voor Ismaël en Lourdes: gezondheid, wijsheid, kracht en moed.
 Voor het huwelijk van Eunice en Rafael op 25 januari.
 Voor mijn leven en gezondheid, moed, veel wijsheid en kracht.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Voor de goede terug reis, Gods bescherming en bewaring,
 Voor de gezegende en vruchtbare tijd die we mochten hebben in
Nederland, voor de fijne contacten en de belangstelling die we
mochten ervaren.
 Voor ons bestuur in Nederland, die zich inzetten voor het werk, voor
alles wat ze hebben gedaan voor en tijdens ons verlof.
 Voor alle zegen die we mochten ontvangen, alle hulp, giften en
gebeden.
 Dat de Heer tot hiertoe ons geholpen heeft. We zijn Hem zo dankbaar
dat hij ons nooit in de steek heeft gelaten. We danken voor dit jaar,
voor zijn kracht, voor Gods zorg en liefde voor ons en het werk,
ondanks alle strijd.

-7-

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.
Telefoon: 0055-3233651476
E-mail: elianajonker@hotmail.com of cena.jonker.brazilie@bol.com.br
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 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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