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Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
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Santa Bárbara do Tugúrio

Geliefde zendingsvrienden,
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5 : 7

Hierbij ontvangt u de hartelijke groeten van Govert en Marlies Jonker, die u
zendingsnieuws brengen: We hebben Gods Woord om ons aan vast te houden, Hij belooft dat alles zal medewerken ten goede voor wie Hem liefhebben. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, ‘Wat ik doe, weet gij nu niet,
maar gij zult het later verstaan.’ Joh.13:7 Onze ogen zijn gericht op de Heer.
Santa Bárbara do Tugúrio
Met de gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio gaan we door een periode
van strijd en problemen. Er is een nieuwe kerk in Santa Bárbara do Tugúrio
gekomen en die trekt veel mensen uit andere kerken naar hun kerk, ook uit
onze kerk! De naam is ‘Igreja Mundial do poder de Deus’, vrij vertaald: Wereldkerk van de kracht van God. Overal door Brazilië heen komen er nu kerkjes en op de Televisie hebben ze bijna dag en nacht een programma waar
vooral veel genezing wordt gepredikt, maar waar ook veel vreemde dingen
bij zijn. Er wordt telkens gevraagd om iets te kopen, bijv. een Roos of een
Paspoort. En dan zal de zegen van de Heer over jou en over je huis komen.

Kinderopvangcentrum
Op het Kinderopvangcentrum werkt nu een jonge vrouw die vroeger al bij
ons in de kerkdiensten kwam, als jong meisje gedoopt. Ze heet Cleidemeia.
De laatste tijd is ze niet zo trouw meer. Dit komt door een zieke dochter van
nog geen 2 jaar, Marianna. Daardoor kan zij niet naar de Bijbelstudie en de
diensten komen. Cleidemeia heeft nog een andere dochter, Fernanda (8 jaar).
Het is echt belangrijk dat we voor haar bidden en ook voor de man waarmee
ze samen woont, dat ze zullen trouwen. En dat de jongste dochter Marianna
gezond wordt, zodat Cleidemeia naar de kerkdiensten kan komen en opdat
zij geestelijk zal kunnen groeien.
Kerkbouw
Op 1 april zijn de metselaar en zijn knecht weer begonnen met het werk aan
de nieuwe kerk. Ze zijn bezig om de ondergrondse rioleringsbuizen aan te
leggen voor de wc’s en de dakgoten van het oude kerkje en van de nieuwe
kerk. Het moeten grote buizen worden want er moet veel water door kunnen
zonder verstoppingen te geven. De bouw van de nieuwe kerk gaat langzaam
verder. Er is geld beschikbaar uit de verkoop van weer enkele ongebruikte
stukjes land. Het wordt al zichtbaar hoe het er uit gaat zien: een plaats waar
we de Heer kunnen zoeken en Hem kunnen aanbidden en grootmaken.
De gemeente in Mercês
In Mercês gaat het fijn. De mensen zijn enthousiast. Er was daar een zuster
(Marisa) die een ernstige operatie moest ondergaan en er is veel voor haar
gebeden. Er werden ook diensten bij haar thuis gehouden. Ze maakt het heel
goed en dankt de Heer voor zijn zegen. Een andere zuster (Simone) woont
erg ver weg. Haar zoon van 14 jaar,- die natuurlijk geen rijbewijs heeft -, rijdt
met een VW kever over een landweg tot aan de straat, zet daar de auto neer
en daarna moeten ze nog door Mercês heen lopen om de diensten te kunnen bezoeken. Nu viel door omstandigheden het inkomen weg waarvan ze
de benzine voor de auto kon betalen. In Santa Bárbara do Tugúrio werd besloten om iedere tweede zondag van de maand een collecte te houden voor
Simone opdat zij weer benzine voor de kever zou kunnen kopen en naar de
diensten kan komen.
Intussen is ook het feest van de vrouwen van het zangkoor ‘Nieuw Jeruzalem’ in Mercês weer achter de rug. Het waren 2 avonden en andere kerken
uit Mercês waren uitgenodigd en namen ook deel met zang van hun zang-
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koren. Het was een blij en gezegend feest. De prediking werd gedaan door
Fernando, onze vroegere voorganger, die met zijn vrouw en 2 dochtertjes
was overgekomen uit Ipatinga.
Magna
In de vorige brief hebben we u geschreven over Magna onze geadopteerde
dochter en haar 2 kinderen. Intussen is ze hier 2 1/2 maand. We kunnen nu
niet direct zeggen dat alles zo goed gaat. We willen uw gebed vragen voor
haar, dat ze oprecht de Heer zal gaan dienen voor 100% en ook voor haar
kinderen die veel problemen geven. De onderwijzeressen zeggen dat de
kinderen naar een psycholoog en een neuroloog moeten gaan. Eigenlijk
precies hetzelfde als de problemen van de andere kinderen die op het
Opvangcentrum komen. Maar de Heer kan grote dingen doen, en het gebed
vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt.
Eliana
Eliana is dus nu op een Bijbelschool en studeert ‘s morgens op school en
verder moet ze veel thuis studeren en ook veel boeken lezen. Ze heeft het
geweldig naar haar zin en merkt van zichzelf dat ze erg aan het groeien is
geestelijk. Ze is erg blij met alles wat ze nu kan leren, het opent een heel
andere wereld voor haar. Het is ook te merken in de gesprekken met haar.
Ze heeft examens in de eerste week van juli. Daarna heeft ze 2 weken
vakantie en vervolgens gaat ze 2 weken stage lopen in Sabinópolis in het
werk van Trijnie en Nico van Eyk. Er komt daar een Nederlandse jeugdgroep
van World Servants voor een bouwproject. Eliana gaat vertalen voor hen.
Om voor te danken en te bidden
We kunnen danken voor:
* Eliana, dat het zo goed gaat met haar
* Marisa, voor de geslaagde operatie, en Simone die weer benzine kan kopen
U kunt meebidden voor:
* De gemeente in Santa Bárbara, vanwege alle strijd en problemen
* Magna en haar kinderen Alexandre en Emely
* De leiding en onderwijzeressen van het Opvangcentrum
* Eliana, voor de studie, examens en stage
* Voor Cleidemeia en de dochters en ook haar man David

-3-

Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente
Veldadres van Govert en Marlies Jonker:
Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerais, Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
Boekhouder:

Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten,
kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk
beperken.
ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart
Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn,
wij hebben een ANBI-beschikking.
Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus
p/a Vrouwenweg 1

-4-

3864 DX Nijkerkerveen
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