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De belangrijkste vraag is niet hoeveel werk er wordt gedaan, maar hoeveel
de Heer door u heen kan doen. Zie naar boven. Leer op Jezus te zien en u
zult meer en meer ontdekken dat Hij uw zoekende blik richt op de Heilige
Geest.
Corrie ten Boom
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Wij hopen en bidden hier dat alles goed met u mag gaan. In berichten
van familie en vrienden hoor ik dat Nederland door een hittegolf gaat,
met temperaturen tot 38 graden. Dat is zelfs voor ons hier in Santa
Bárbara do Tugúrio erg hoog, en te warm eigenlijk. Wij leven in de
winter, maar echt koude dagen hebben we niet. ‘s Nachts en ‘s morgens
vroeg is het frisjes, maar overdag kan je gewoon in een T-shirt lopen.
Verder gaat alles goed hier en ook met iedereen van ons. God is
goed, en zorgt voor ons. We zijn druk, met o.a. plannen maken voor het
afbouwen van het Kinderdagverblijf. Het evangelisatiewerk gaat ook erg
goed. Afgelopen zaterdag hebben we de eerste EVANGELIE-dag gehad

Optreden van de jeugdgroep Adoradores sem Limites

in Santa Bárbara met een groot podium midden in het centrum. Onze
vrienden van de kerk de Assembléia de Deus hebben dit evenement
georganiseerd met onze ondersteuning. Onze tienergroep Adoradores
Sem Limites is opgetreden met een dans, zie foto. Was erg mooi.
Mêrces
Op donderdag 12 augustus stond mijn vader ingeroosterd om in onze
zuster gemeente in Mêrces te spreken. De reden waarom ik over papa en
zijn spreekbeurt schrijf, is omdat ik erg trots op hem was. U weet van
vorige nieuwsbrieven dat pa de ziekte van Alzheimer heeft, en dat is niet
altijd makkelijk voor hem zelf, en ook niet voor ons, om hem heen. Maar
ik vond het heel knap van hem om deze preek te houden!
De mensen lieten echt merken dat ze het erg fijn vonden. Pa
sprak over Mattheus 14:22-36, over
ons geloof in de Here, wat we doen
als er een harde wind
(problemen/strijd) in ons leven komt.
Gaan we dan net als Petrus, bang en
twijfelend worden, en naar beneden
kijken, of richten we onze ogen naar
Jezus. Hij sprak op een manier, dat hij
echt een vraag bij de mensen
achterliet, van wat zijn jouw harde
winden of stormen, die je naar
Govert spreekt in Mercês
beneden laten kijken; is jouw storm
sterker dan je geloof in de Heer?
Ik vind het zo bijzonder, dat hij met de ziekte van Alzheimer nog door de
Heer wordt gebruikt om het evangelie te brengen. Net zoals mama in het
ziekenhuis nog brochures uitdeelde aan de verpleegkundigen, en zo ziek
als ze was, toch nog aan evangelisatie dacht.
Een les voor het leven, door ziekte en strijd. Hij gaat (en zij ging)
tot de laatste adem verder, om voor de Heer te werken, geen storm of
harde wind, mag ons tegenhouden; dat wil de Heer van ons, want in HEM
zijn we sterk.
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Getuigenis van Fernanda
Het werk van mijn ouders, Govert en Marlies Jonker, in Santa Bárbara is
begonnen in 1981. Toen werd een kerk gebouwd en daar is in 1982/83
het Kinderdagverblijf begonnen met een klein groepje kinderen. Ze
kregen warm eten en hoorden een bijbelverhaal. Eén van die kinderen
was Fernanda. Ze was toen 7 jaar oud.
Kort geleden is ze bij ons in de dienst geweest, samen met haar
moeder Carminha, en toevallig was ze ook jarig op die dag. We hebben
haar naar voren geroepen om voor haar te bidden, en ik maakte
bijgaande foto. Ze woont nu in Talbaté in de staat São Paulo. Ze kwam
even haar familie bezoeken.
Ik mag over haar schrijven in
deze nieuwsbrief. Fernanda was en is
open en vrolijk. Haar gezin bestond uit
vader, moeder, één broer en drie
zussen. Zij was het tweede kind. Ze
kwam erg graag naar de kinderopvang, elke dag, en ook naar de zondagsschool van tante Marlies, en in de
vakanties naar de kinderbijbelschool.
(Ikzelf kan mij dat ook heel goed
herinneren).
Het was een heel bijzondere
tijd. Fernanda groeide op en hoorde
veel uit de Bijbel, net als andere
kinderen. Ongeveer 25 kinderen
kregen een warm bordje eten, gingen
Fernanda
onder de douche en hun haren werden
gekamd en behandeld door de juffen tegen de luizen.
Fernanda was altijd heel nieuwsgierig naar alle verhalen van de bijbel, en
deed altijd hard haar best om bijbelteksten te leren en de plaatjes te
kleuren.
Vandaag is ze 36 jaar en vertelt ze met een grote glimlach hoe God in
haar leven gewerkt heeft. Mede door wat ze op het Kinderdagverblijf
heeft geleerd. Ze vertelde nog dat ze op de kinderopvang bleef komen
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tot haar 17e jaar. De leeftijdsgrens was toen wel 15 jaar, maar ze mocht
toen wat langer blijven van tante Marlies, omdat ze het zo fijn vond.
Ze heeft nu een dochter van 15 jaar. Ze gaat naar de kerk, en is
trouw aan de Here Jezus samen met haar man en haar dochter. Ze is erg
gelukkig in de Heer, en bidt dat de Heer blijft werken in de harten van de
rest van haar familie, in het bijzonder voor haar ouders (een paar tantes
kennen de Heer al).
Over haar moeder is ook een heel bijzonder verhaal te vertellen.
Fernanda vroeg mij, of wij een bezoek wilden brengen aan haar ouders.
Ze bidt veel om bekering van hen. Carminha, haar moeder kent het
woord van God.
Toen de groep Volantes De Cristo (Vrijwilligers voor Christus) uit
Rio de Janeiro hier in Santa Bárbara do Tugúrio kwam, nog bij mijn vader
en moeder lang geleden, zijn ze huisbezoeken gaan doen in de hele stad;
ze kwamen terecht bij het huis van Carminha. Haar moeder (oma van
Fernanda) deed open, en ze kwamen binnen. De Heer had in het hart van
één van de groep gezegd, dat daar een jonge vrouw woonde, die hen
zou gaan begeleiden door de stad. Maar Carminha was niet thuis, ze was
hout aan het halen. (Ik moest meteen denken aan het verhaal van David).
Ze bleven wachten tot ze thuis kwam. En toen ze thuis kwam, hebben ze
gepraat en het klikte meteen met elkaar. En ging Carminha vanaf dat
moment steeds met hen mee, om de weg te wijzen. Carminha vertelde
dat ze uitgelachen en uitgescholden werd, als ze met de groep mee liep.
Maar intussen kreeg ze goede raad, en hoorde het evangelie.
Helaas tot de dag van vandaag heeft ze haar hart nog niet aan de Heer
gegeven. Ze zegt nu dat ze een man (die haar neef vermoord heeft) niet
kan vergeven, en daarom de keus nog niet heeft gemaakt, dat dit haar
tegenhoudt. We hebben de bijbel erbij gehaald, en haar verteld hoe God
daarover denkt, en dat God haar graag wil helpen vergeven, maar haar
hart was nog erg gesloten na jaren van bitterheid. Toen hebben we (pa
en ik) voor haar gebeden, en haar uitgenodigd in de diensten te komen.
Helpt u mee bidden, dat Carminha die man kan vergeven; als er
vergeving is, kan er genezing zijn (Lied). En dat het voor haar en haar
man niet te laat zal zijn, dat ze de Heer aannemen en Hem gaan volgen.
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De situatie van Alexandre
Zoals u waarschijnlijk al gelezen hebt in onze nieuwsbrieven bij de
gebedspunten, hebben we in elke nieuwsbrief gebed gevraag voor
Alexandre. Ik heb net een positief resultaat van het Kinderdagverblijf
beschreven, maar helaas loopt het niet altijd goed, ondanks dat de
kinderen de bijbelverhalen elke dag mogen horen, en goede adviezen
krijgen. Uiteraard weten we dat gedrag met heel veel aspecten te maken
heeft; een gedrag komt ergens vandaan.
Alexandre heeft sinds zijn geboorte eigenlijk van alles moeten
meemaken. Zijn vader Vicente was en is een alcohol verslaafde. Toen
Magna verkering met hem kreeg, leefde ze een leven zonder God en ze
ging niet meer naar de kerk.
Ze trouwde met Vicente en
samen kregen ze nog een
kindje, Emely. Vicente was een
dominante man, agressief, lui
en erg jaloers. Wanneer hij
dronken was, gebeurde het
vaak dat hij Magna sloeg. Ze
heeft hem bij de politie
aangegeven, maar de politie
deed niks, ze moest eerst
gewond zijn, of hij moest op
heterdaad betrapt worden.
Emely, Magna en Alexandre

Maar de kinderen, vooral
Alexandre, hebben gezien dat zijn vader met meubels gooide en dat zijn
moeder met een mes aangevallen werd. Op school toonde hij al heel
vroeg agressief gedrag, maakte veel ruzie en had een grote mond tegen
zijn leraressen. Vaak werd Mag-na op school geroepen, en dat gebeurt
tot de dag van vandaag. Alexandre is nu 15 jaar, is heel vaak blijven
zitten, en wil niks van studeren we-ten. Hij heeft hulp gekregen van de
kinderbescherming hier in de stad, en van school. Hij moest naar een
psychologe en moest een soort dagtherapie volgen. Naar de psychologe
is hij een paar keer geweest, maar hij kon niet met haar overweg.
Alexandre had wel goed contact met mama. Zij gaf hem ook aandacht en
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liefde, en hij voelde zich goed bij haar.
Magna is inmiddels een paar jaar van Vicente gescheiden. Alexandre wil niks weten van zijn vader, zegt hem te haten. Na mama´s overlijden zijn we inmiddels 2 jaar verder en ontdekten Magna en ik dat Alexandre al een hele tijd wiet aan het roken is. En hij gaat met heel verkeerde jongens om, luistert niet naar zijn moeder, heeft geen respect voor
haar, doet precies wat hij wil, en is vaak op straat. Hij is sinds het overlijden van mama wiet gaan roken (volgens zijn zeggen). Hij kon de pijn
van zijn verlies niet aan en wiet roken gaf hem een beter gevoel. Nu is
Alexandre verslaafd en als hij 1 of 2 dagen niet rookt, wordt hij ziek. Hoe
hij steeds aan wiet komt, weten we niet. Hij zegt dat te krijgen van zijn
vrienden. De waarheid zal hij waarschijnlijk niet snel vertellen. Hij is erg
mager, en heeft duidelijk een eetstoornis door de wiet.
Wij maken ons erg veel zorgen over wat er van Alexandre terecht komt.
Hij heeft zoveel goede voorbeelden gezien, maar is op een moeilijke leeftijd, weet alles beter, en wij begrijpen hem niet. Wilt u hem alstublieft in
uw gebeden meenemen, dat God iemand van buiten zijn familie (die alles
al geprobeerd heeft) op zijn pad laat komen, waar hij naar wil luisteren
en dat hij zich laat behandelen voor zijn verslaving, voordat hij andere
drugs gaat gebruiken. Kortom, dat God een wonder doet in zijn leven.
Een hartelijke groeten namens allen,

Eliana
Van het Bestuur in Nederland
De stand van zaken van het Renovatie/Afbouwproject voor het
Kinderdagverblijf:
Tot nu toe is hiervoor € 25.415,- binnengekomen. Genoeg om al te
beginnen en inmiddels zijn de materialen voor de eerste fase besteld! We
zijn alle gevers hiervoor heel dankbaar.
De totale begroting is € 28.500,-. Er is dus nog € 3.085,- nodig.
Het zou geweldig zijn als de komende tijd ook in het laatste deel van de
financiën kan worden voorzien.
Daarom beveelt het bestuur dit project van harte bij u aan!
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk

Wilt u met ons meedanken voor:
 Dat we het werk, ondanks alle strijd, kunnen volhouden, dankzij de
kracht en moed die de Heer ons geeft.
 Het Kinderdagverblijf, dat we hier vrij zijn om het evangelie te
verkondigen.
 De waardering van de mensen voor het werk hier.
 Voor het mooie getuigenis van Fernanda, en voor haar leven.

We vragen u om met ons mee te bidden:
Voor opwekking en groei in beide gemeentes.
Voor Alexandre en voor Emely, kinderen van Magna Jonker.
Voor de fam. Jonker en alle medewerkers in Brazilië.
Voor het afmaken van de gebouwen van het Kinderdagverblijf en de
beide kerken, dat God ons wijsheid geeft, inzicht in alle zaken. Er is
veel werk te verrichten.
 Voor het Kinderdagverblijf, voor alle kinderen, en hun ouders, en voor
alle medewerkers (+leraressen).
 Voor kracht, moed en wijsheid voor Lourdes om leiding te geven, ze
geeft aan dat het moeilijk werken is met de leraren die de
burgemeester dit jaar heeft uitgeleend.
 Voor Carminha, moeder van Fernanda en familie, dat ze zal kunnen
vergeven, en de Heer aannemen en volgen.
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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 Gemeenschap 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.
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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