Nieuwsbrief 152 december 2021

Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Wat vliegt de tijd voorbij. Nu al december, de laaste maand van het jaar.
Ik hoop dat alles goed met u gaat, en ieder van u in goede gezondheid
verkeert. Deze nieuwsbrief, die ik van Eunice heb ontvangen, ben ik al in

Brazilië aan het vertalen, maar morgen 15 december begint onze reis
terug naar Nederland. Dus wanneer u deze nieuwsbrief leest zijn we, als
alles goed gaat, al in ons huis in Witharen. We bidden voor een goede
reis zonder problemen, en we geloven dat God met ons mee gaat, zoals
Hij ook is meegegaan op de heenreis en met ons is elke dag van ons
leven. Dat is een belofte waar we ons aan vast kunnen houden.
Doopdienst en inzegening
Op zondag 7 november, na
lang te hebben gewacht, eindelijk de doopdienst. In Juli
ging het niet door omdat één
broeder, Edinho, die ook gedoopt wilde worden, op de
intensive care lag met corona,
waaraan hij helaas is overleden.
Vijf broeders en zusters zijn
gedoopt: Eliana Castro, Rosa
Amélia, Matheus, Laisa en mevrouw Ernestina. Met haar 104 jaar, en met
veel beperkingen, wilde ze zich toch laten dopen als getuigenis dat ze
Jezus volgt.

Vier van de vijf dopelingen
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Allen kregen voorbereiding en begeleiding van Pastor
Anivaldo, en waren
zich bewust van deze openbare daad
van "sterven" aan de
wereld en wedergeboren worden in
Christus. Iedereen
wachtte vol spanning en blijdschap
op de tijd waarop

ze samen met de andere broeders van de kerk voor het eerst zouden
deelnemen aan het Heilig Avondmaal.
In dezelfde samenkomst werden de
echtparen Ronaldo
en Lílian uit Santa
Bárbara do Tugúrio
en José en Georgirna
uit Mercês ingezegend als diakenen.
Deze echtparen zijn
bereid om God en de
gemeente te dienen
en te helpen. Laten
Inzegening van diakenen
we bidden dat God
hen zal sterken en zegenen in deze bediening en in het leven, en dat ze
God met vreugde mogen dienen.
De Levitasgroep
Elk jaar houdt het zangkoor van de
kerk een speciale dankdienst aan
God voor weer een jaar van overwinningen en standvastigheid in de
aanwezigheid van de Heer. Vanwege de corona pandemie werd deze
Dankfeest met de Levitas
dienst in 2020 niet gehouden, maar
de zusters wilden heel graag dat
het in 2021 wel doorging. Dat was dan op 20 november. De groep vierde
hun 16-jarig bestaan met als thema Amos 4 vs12: “Bereid u voor, ... om
uw God te ontmoeten.”
De beide LEVITAS groepen (uit Santa Bárbara do Tugúrio en Mercês)
vormden samen één koor van meer dan 25 vrouwen, zingend om God te
verheerlijken. De dienst was een zegen, met de aanwezigheid van de
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Baptistenkerk uit Barbacena (IBREM) en met de missionaris Jaci, die het
woord bracht. En zelfs in zo'n moeilijk jaar, met veel leed door het verlies
van dierbaren, hebben we nog steeds veel redenen om God te danken,
omdat Hij goed is en Zijn genade voor altijd duurt.
Voedselmanden
Vanwege de corona situatie waarin we leven maken veel gezinnen moeilijke tijden door. Ook hier in Brazilië, door gebrek aan werk en aan geld,
en ook emotioneel, door veel verlies en momenten van onzekerheid. In
een kleine stad als Santa Bárbara do Tugúrio komt dit nog meer tot
uiting. Daarom hebben we besloten om deze gezinnen te helpen met
voedselmanden. Tijdens het uitdelen zijn er ook geschikte momenten om
te praten over de liefde van Jezus en hoe deze mensen geborgenheid en
hoop in God kunnen vinden.
Maandelijks worden door Ismael en Lourdes voedselmanden uitgedeeld
aan de 10 gezinnen die dat het meest nodig hebben.
Trouwdienst van Karin en Vinícius
Op zaterdag 11 december was het dan
eindelijk zover, Karin Jonker (dochter
van Ismael en Lourdes) en Vinícius
(zoon van Itamar en Jaqueline) zijn getrouwd. De ceremonie werd uitgevoerd
door Pastor Anivaldo in de Volle evangelische gemeente in Santa Bárbara do
Tugúrio. Bij de ceremonie waren zo'n
250 mensen aanwezig, waaronder familieleden, vrienden van het echtpaar en
broeders en zusters van de gemeente.
Ook Nico en Hennie Hensen uit São
José do Rio Pardo en Johan en Joyce
van Breugel uit Ritápolis waren aanwezig. Een gezellig weerzien!
Vinícius en Karin hadden al 5 jaar verke-4-

De ouders begeleiden Karin naar
de bruidegom

ring. Ze hebben elkaar leren kennen op
de school waar ze beiden naar toe gingen.
De ceremonie was ontzettend mooi, emotioneel en ontroerend. Nu ze getrouwd
zijn, zijn ze van plan om in Santa Bárbara
do Tugúrio te blijven wonen (voorlopig
onder het Kinderdagverblijf) en om mee
te helpen in de gemeente. Karin werkt op
het Kinderdagverblijf en Vinícius in een
internet winkel in Santa Bárbara do
Tugúrio. Daar kan hij zich verder ontwikkelen tot computer technicus en monteur.
Vakantie Govert en Eliana in Brazilië
Zoals u al las in het begin van de nieuwsbrief, begint onze reis terug naar NL op
15 december, met aankomst op de 16de
rond 12:15 op Schiphol.
Pa en ik mogen de Heer ontzettend danken voor een hele gezellige, fijne en gezegende tijd met onze familie hier en broeders en zusters van de gemeente.

Het bruidspaar

Onze aankomst op 12
oktober (zie foto) was
geweldig. Rafael, de
man van Eunice, had
een lunch voor ons
klaargezet in de kerk,
met een heel mooi
versierde tafel met
WELKOM erop.
Aankomst in Santa
Bárbara do Tugúrio
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We hebben onze
vakantie periode
verdeeld in 3 etappes. De eerste anderhalve week
hebben we in pa´s
oude huis (nu de
woning van Eunice
en Rafael) gelogeerd. Daarna zijn
we naar Betim gereisd (3,5 uur) om
te logeren bij
Magna, Marc en
de kinderen. Hier
Emely, Alexandre, Govert, Eliana, Magna en Marc
zijn we 1 maand +
een paar dagen gebleven. In deze tijd ben ik zelf 2 weken weg geweest.
Dat was zeker de moeite waard: heerlijk vakantie plekje, waar ik lichamelijk echt ben uitgerust. Geestelijk is een ander verhaal, want loslaten blijkt
gewoon moeilijk te zijn. De laatste 2 weken hebben we gelogeerd bij
Ismael en Lourdes in huis, dus konden we ook nog een beetje van Karin
genieten voordat zij ging trouwen.
En zo hebben we iedereen gehad. Terugkijkende vind ik het toch wel heel
bijzonder hoe de Heer alles heeft geleid. We hebben beslist een hele
leuke en gezegende tijd gehad met de familie vooral, en ik heb geen spijt
gehad van mijn beslissing om te gaan. Ik weet zeker dat pa ondanks al
zijn beperkingen ook heeft genoten, en we mogen God danken voor
deze kans die we van Hem hebben gekregen. Karin en Vinícius waren ook
heel erg blij dat we op hun trouwdienst waren.
Ontvang de hartelijke groeten van onze hele familie Jonker zowel uit
Brazilië als uit Nederland. We zijn dankbaar voor uw meeleven met ons
door uw gebeden, vriendschap en gaven.

Eunice en Eliana
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor de situatie rond corona, die nog steeds zorgelijk is en belastend
voor veel mensen.
 Opening van de scholen en daarmee ook van het Kinderdagverblijf
 Voor onze broeders en zusters, die een familielid hebben verloren
door de pandemie.
 Voor de nieuwe diaken-echtparen Ronaldo en Lílian, en José en
Georgirna. Dat de Heer hen sterkt en zegent in hun leven en hun
bediening. Dat zij met vreugde mogen dienen.
 Gods zegen over het huwelijk van Karin en Vinícius.
 Genezing van Donizete en oplossing van zijn financiële probleem.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Voor alle liefdevolle gaven en gebeden voor Gods werk in Brazilië.
 Voor de mooie bruiloft van Karin en Vinícius.
 Voor de vijf dopelingen.
 Voor de Levitasgroepen en de dankdienst.
 Voor de gezegende tijd van Govert en Eliana in Brazilië.
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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
Postadres van en contact met de familie Jonker:
R: Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Sta Bárb. do Tugúrio, MG, Brazilië
Govert, Eliana: Tolhuisweg 17, 7738 PX Witharen. Tel. 06-18203793
E-mail: elianajonker@hotmail.com.
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 de Belastingregels 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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