Stichting Zending Brazilië Voor Christus
25 JAAR VOLHARDING EN TOEWIJDING
"TOT HIERTOE HEEFT ONS DE HEER GEHOLPEN''
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.
Mattheüs 28:19
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Lezen Nehemia 1.
Verbondenheid.
Nehemia leefde ver van Jeruzalem in ballingschap, hij zou totaal onverschillig kunnen zijn ten opzichte van de problemen die het volk van Jeruzalem doormaakte. Maar hij had een sterk gevoel van verbondenheid met hen
als volk van God. Hij zorgde notities te krijgen en als die slecht waren dan
ging hij vasten en bad vurig voor een oplossing. Hun problemen werden zijn
problemen.
Wij leven ver van ons geboorteland, van familie en van de familie in de
Heer, maar we mogen weten dat velen ons niet vergeten en aan ons denken in gebed. Dit maakt ons dankbaar aan God en dat geeft ons ook motivatie om voor hen te bidden.
Het verhaal van Nehemia herinnert ons aan de vele Christenen die meer
dan vrienden zijn. Zij zijn intiem verbonden met ons doordat we allen leden
zijn van het lichaam van Christus, zodanig dat hun moeilijkheden de onze
zijn en onze moeilijkheden zijn ook hun moeilijkheden. De grote geografische afstand is niet belangrijk, we hebben verbondenheid met elkaar.
Zoals met Nehemia kunnen we ons bewust zijn van elkaars situatie en elkaar tot hulp en steun zijn. God zal ons daarin leiden.
Gebed: Vader in de hemel, dank u wel voor onze broeders en zusters die
met ons meeleven in gaven en gebeden. Help ons Heer dat we, als Uw
kinderen, niet vergeten dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Amen.

Geliefde zendingsvrienden en medestrijders.
Het is voor ons een voorrecht dat we u weer iets mogen doorgeven van
alles wat ons hier zo bezighoudt en we zijn blij om met u onze strijd en
overwinningen te kunnen delen. Wij bidden u ook van harte Gods zegen en
nabijheid toe.
Saymon
In de vorige rondzendbrief hebt u
kunnen lezen over Saymon, een
zoontje van onze medewerkster Beth.
Beth is de zuster van Pastor Fernando. Saymon heeft een ooglid dat niet
open kan. Er was een actie gestart
om het bedrag voor de operatie van
Saymon ( € 1500,-) te verzamelen.
Met blijdschap en dankbaarheid aan
alle gevers, mogen we u nu doorgeSaymon.
ven dat het bedrag bij elkaar is gebracht! Pastor Fernando heeft weer
contact gezocht met de secretaresse van de arts die hem zal behandelen.
Er moet weer opnieuw een consult komen omdat het meer dan een jaar
geleden is dat de dokter Saymon heeft gezien. De arts schijnt het heel druk
te hebben en het is nog moeilijk om opening te vinden in het programma
van de arts. Saymon moet daarvoor naar Belo-Horizonte en dat is 230 km
hier vandaan. We zijn dus bezig hiermee en hopen dat de operatie zal kunnen plaatsvinden in juli. Dan hebben de scholen hier vakantie en hoeft
Saymon geen lessen te verzuimen. We zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden en vragen u om mee te bidden voor een spoedige afhandeling en voorspoedige operatie.
Naaimachines en computers.

De computers staan klaar om gebruikt te
worden.

Wij hebben een bijdrage voor 8
naaimachines en 6 computers van
het NCDO (Nederlandse Commissie
Duurzame Ontwikkeling) ontvangen
op voorwaarde dat de andere helft
door sponsors bijeengebracht werd.
Door vele gevers is dit gelukt en ons
plan is om les te geven aan tieners
en misschien zelfs ook aan hun ouders. Ze kunnen daarna beter ingezet
worden in de maatschappij. We hebben bij de burgemeester aangeklopt
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of hij de salarissen wil betalen van de onderwijzeres en onderwijzer voor de
lessen. De burgemeester ontvangt van de regering een bepaald bedrag wat
hij hier in de stad voor sociaal werk moet gebruiken en zodoende mogen wij
daarop aanspraak maken. Maar we zijn hier in Brazilië en de dingen gaan
niet allemaal zo vlug als wij dat graag zouden willen zien. We vragen uw
gebed hiervoor!
25-jarig zilveren jubileum.
U hebt zeker al gelezen dat wij op 12, 13 en 14 oktober van dit jaar een
groot verjaardagsfeest voor onze kerk willen organiseren. In feite zijn we nu
al begonnen met voorbereidingen. De zusters van de kerk zullen éénmaal
in de 14 dagen iets lekkers koken, wat we na afloop van de zondagavonddienst in het zaaltje onder in de kerk zullen verkopen en de opbrengst is
voor het feest. Op zondag 10 juni hebben we al de eerste verkoop gehad,
van een soort zoete maïspap met pinda's erin (canjica) en door Marlies
zelfgemaakte kaarten en ook enkele gebruikte kledingstukken. We waren
heel blij met dit begin wat de Heer al gezegend heeft.
We kunnen een grote tent huren die we midden op het plein kunnen installeren. We schrokken van de huurprijs! Maar de burgemeester beloofde al
de helft van de huurprijs te geven, ook broeders in de Heer gaven al financiële toezeggingen zodat we nu nog maar R$ 150,00 te kort komen.
Ons zuster zanggroepje "De Levieten" is al begonnen met het instuderen
van nieuwe liederen!!

De zusters van het zanggroepje "De Levieten" zingen een nieuw lied in de kerk.
Op de achtergrond de tekst "25 jaar Volharding en toewijding. Tot hiertoe heeft de
Heer ons geholpen".
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Vele kerken in Barbacena hebben nu al een uitnodiging ontvangen. Wat
heel mooi is, is dat 3 voorgangers van de tijd (25 jaar geleden) dat we in
Santa Bárbara do Tugúrio zijn begonnen te werken óók aanwezig zullen
zijn. Eén voorganger heeft een gemeente in Texas en de twee anderen
werken in Rio de Janeiro. Ook zullen we familie uit Nederland in ons midden hebben.
Bidt u mee voor een opwekking! Dat dit feest een groot getuigenis mag
worden voor de stad. Dat er ook geestelijk grote dingen zullen gaan gebeuren. De Heer is machtig, Hij wil het doen!!
Fabriekje voor schoonmaakmiddelen.
We vragen u in onze rondzendbrieven altijd om de financiële situatie van
het zendingswerk in gebed bij de Heer te brengen omdat het héél moeilijk
is, in feite bijna niet op te brengen als de Heer niet iets groots gaat doen.
Elk jaar in de maand mei worden in Brazilië de salarissen verhoogd. Dit jaar
met 8½ %. Dat betekent dat Pastor Fernando en alle medewerkers van de
crèche méér moeten ontvangen. De auto van het werk, de Mitsubishi, had
een flinke reparatie nodig, wat een flink bedrag heeft gekost. We mogen dat
in termijnen betalen (7 maanden), maar evengoed is het zwaar.
Wijzelf proberen al het mogelijke te doen om de inkomsten te
verhogen. Oude kartonnen
dozen worden opgespaard en
verkocht per kilo. Zo zijn we
ook begonnen met een klein
fabriekje om schoonmaakmiddelen te maken, zoals zeep,
afwasmiddel,
wasverzachter,
gloor en ontsmettingsmiddelen
voor toilet. Toch gaat het nog
wat moeizaam. Wilt u alstublieft
eens kijken of u uw bijdrage
Govert en Hermogenus aan het werk in het
fabriekje voor schoonmaakmiddelen.
voor het zendingswerk in Santa
Bárbara do Tugúrio kunt verhogen? Wat de Heer u in het hart geeft, daar zijn we blij mee en ook God
zal daar blij mee zijn, want het is Zijn werk!!
Vakantie Bijbel School (VBS).
De volgende maand (juli) is het alweer vakantie. De scholen hier zullen
maar 2 weken vakantie hebben en wij willen in die tijd altijd graag heel veel
kinderen bereiken met het evangelie tijdens de Vakantie Bijbel School van
5 dagen.
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Wilt u meebidden dat Gods Woord ingang mag vinden in de harten van de
kinderen? Dat wij als leiding het echt FIJN kunnen maken voor de kinderen
en dat ze huppelend en met blijdschap zullen komen, met een hart vol verwachting!
Public relations man.
Hier in Brazilië hebben we iemand kunnen aantrekken die het werk van de
crèche (Educatief Centrum Nieuwe Morgen) wil promoten in Barbacena.
Via radio, kranten, bij ondernemingen, bedrijven en kerken, zal hij over de
crèche vertellen en proberen hun interesse te winnen. Deze PR-man heeft
veel ervaring om dit werk te doen. Door deze activiteiten wil hij proberen om
vaste ondersteuning te vragen voor onze crèche, waar momenteel 90 kinderen worden opgevangen. Ook dit is weer een gebedspunt, we bidden dat
God ook deze ondernemingen zal zegenen.
Heel hartelijke groeten, we bidden u Gods zegen toe.
Govert, Marlies en medewerkers.

Financieel steunen
Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan bijgaande bon in en stuur die naar de penningmeester.
1)

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks een bedrag van
1)

€

af te schrijven van mijn bank/postbank rekening.

Dit bedrag is bestemd voor:

het evangelisatiewerk van Govert en Marlies
2)
het kinderadoptieplan

Naam:

Adres:

Plaats:

(Post)bankrekening:

E-mail adres:
Datum:
1)
2)

Handtekening:

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Vul het vakje van uw keuze in.
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2)

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

Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)
Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
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 F. 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 Gerias Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br
Telefoon: 0055-3233651135
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
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.
Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart
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