Nieuwsbrief 149 maart 2021
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Ik hoop dat u allen gezond bent en dat alles goed met u en uw familie
gaat. We zijn de feestdagen voorbij en het nieuwe jaar is alweer een tijdje
begonnen, inmiddels zitten we al in februari. De tijd blijft vliegen.
Toen ik deze nieuwsbrief begon te schrijven kwam het volgende lied in
mijn hart en gedachten.
“Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan
mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw,
o Heer, aan mij betoond”.
Papa en ik ervaren dat zo sterk, we zijn getuigen van Gods trouw. Ook al
gaan we door moeilijke tijden in het leven, met mankementjes die bij de

Kerstpakket voor de kinderen (zie volgende pagina)

leeftijd en het ziektebeeld horen. We weten dat er ooit een dag zal
komen, dat we allemaal bij God in de hemel mogen zijn. Dan zullen we
het veel beter hebben als nu; geen pijn, verdriet, armoede, oorlog,
misdaad, ziektes en noem maar op. Een plaats van vrede en geluk, waar
de aanwezigheid van God alleen alles goed maakt. We hebben geen idee,
maar weten dat het fantastisch is. En we mogen ernaar verlangen.
Gelukkig gaat het in Brazilië goed met iedereen ondanks dat, net als hier,
de corona pandemie, nog niet voorbij is.
Een nieuwtje vanuit de familie Jonker in Brazilië is, dat Karin (jongste
dochter van Ismaël en Lourdes) hoopt te trouwen met Vinícius op 11
december dit jaar. Dan zullen de beide dochters van Ismael en Lourdes
uit huis zijn en getrouwd. We bidden en hopen dat we erbij mogen zijn,
pa en ik. Ons leven en onze gezondheid zijn in Gods handen.
Een heel ander Kerstfeest voor het Kinderdagverblijf
We zijn gewend om cadeautjes in te pakken en na te denken over het
maken van een leuke dag voor alle kinderen die naar het Kinderdagverblijf komen. Met dit lang gedroomde eindejaarsfeest eindigt ook het
schooljaar en het is een manier om eerst God te danken. En we bedanken
natuurlijk de kinderen en hun ouders voor hun vertrouwen in ons werk,
dat we zonder hen niet zouden hebben.
Maar dit jaar was het anders: hun lawaai en vreugde maakte plaats voor
stilte. Het kwam door de COVID-19-pandemie en we bevonden ons al
snel in de situatie van sociaal isolement. Zonder kinderen, met nieuwe
veiligheidsprotocollen en een nieuwe manier van werken, moesten we
opnieuw uitvinden hoe we deze historische dag voor de in-stelling
zouden doen.
Toen kwam het idee: we kopen kerststollen en maken een pakket met
lekkere dingen. We hebben ongeveer 100 pakketten gemaakt. We
bezochten elk kind in het ge-zin waar het woonde en wensten hen fijne
feestda-gen en Gods zegen toe. Dit deden we voor iedereen die in 2020
ingeschreven stond op het Kinderdagverblijf.
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Kerstpakket voor de kinderen

Hevige regen in Santa
Bárbara
Op 12 januari, als gevolg
van zware regenval (wat
heel normaal is in deze
tijd omdat het zomer is) is
Santa Bárbara do Tugúrio
geïsoleerd geweest doordat de weg die Santa
Bárbara en Barbacena
verbindt was beschadigd.
Dit kwam door het instorten van een brug en door
een blokkade die de hele
weg versperde.
Verschillende bewoners
die in naburige steden
werken moesten het stuk
te voet oversteken en dan
een lift vragen of een bus

Weggespoelde brug
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nemen, of ze moesten 2 uur omrijden. Gelukkig heeft het deze keer niet
lang geduurd, waarschijnlijk door de invloed van onze nieuwe burgemeester. Nu is alles heel snel gerepareerd zodat we er weer veilig langs
konden rijden.
Liefdesmand
Om de mensen in de stad te helpen heeft het bestuur van de kerk
besloten om, met hulp van de broeders en zusters, voedselmanden
samen te stellen. Dit project wordt sinds oktober 2020 uitgevoerd en
gesteund door alle gemeenteleden.
Tot nu toe zijn er op verschillende plaatsen vier basisvoedselmanden
uitgedeeld aan gezinnen die dat nodig hebben. De manden zijn
samengesteld uit niet-bederfelijk voedsel, schoonmaakproducten en
persoonlijke hygiëne. Zo heeft het gezin de basis om de maand door te
komen en het budget te ontlasten.

Voedsel verzameld door de kerk

Nieuwe bewoners
Na de verhuizing van Govert en Eliana naar Nederland stond het huis
waar zij woonden leeg. Omdat het eigendom is van de familie Jonker en
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een goede ligging heeft (naast de kerk), en het een familiewens was om
het in de familie Jonker te houden, werd besloten dat Eunice en Rafael
daar nu komen te wonen. Het is beter voor het huis dat het bewoond
blijft, dan wordt het onderhouden. Sinds december wordt er hier en daar
wat gerenoveerd en het is de bedoeling dat de verhuizing in maart plaats
zal vinden. We zijn blij met deze beslissing.

Eunice en Rafael voor hun toekomstige huis

Radio Programma
Pastor Ismaël Jonker werd gevraagd om een programma te maken op
Radio D'Arminda. Deze radiozender, onlangs opgericht door stadsbewoners, werkt online en is overal ter wereld te beluisteren.
Het programma “Christus, de waarheid die bevrijdt”, van de Volle
Evangelie Gemeente, wordt elke maandag om 19.00 uur Braziliaanse tijd
uitgezonden. Er is een uur beschikbaar waarin we christelijke liederen en
een korte Bijbelse boodschap plaatsen. Ook kunnen er online verzoeken
om gebed en muziek worden ingediend.
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Het radioprogramma

Als u dit programma wilt horen een eraan wilt deelnemen, gaat u naar
radiodarminda.com.br. In Nederland begint de uitzending om 23:00 uur.

Ismael in de radio studio

We zijn heel blij dat we weer op de radio een uurtje Gods Woord mogen
verkondigen door muziek, door een quiz en een korte preek.

Van het bestuur
De video's van Kerk en Kinderdagverblijf zijn nu compleet beschikbaar op
onze website www.zendingbrazilie.nl.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 De trouwplannen van Karin en Vinícius.
 Voor Magna, Marc en Emely, dat God hun helpt en wijsheid geeft in
alles wat ze aan het regelen zijn in Brazilië, wonen, werken,
verblijfsvergunning voor Marc, trouwen enz.
 Voor Alexandre in de Kliniek, voor uithoudingsvermogen, kracht en
moed om zijn programma af te maken, dat hij hulp en kracht aan God
vraagt en niet in andere dingen zoekt.
 Gezondheid en kracht voor Govert. Moed en wijsheid voor Eliana, bij
zijn verzorging.
 Voor het nieuwe RADIO programma, dat veel mensen ernaar zullen
luisteren, en geraakt worden door de Heilige Geest.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Voor Gods trouw in ons leven en in het zendingswerk in Brazilië.
 Dat we ondanks de coronatijd niks tekort hebben, en we anderen
kunnen helpen.
 Dat alle kinderen toch hun eindejaarcadeautje hebben ontvangen.

Hartelijke groeten uit Brazilië en van Govert en Eliana Jonker in NL. Ik wil
graag nog iedereen bedanken voor de lieve en mooie kerst / oud en
nieuw kaarten die we hebben ontvangen. We hebben niet aan versieringen gedaan, maar een lint heb ik wel opgehangen voor alle kaarten, om
een paar weken naar te kijken. Nogmaals bedankt. Gods rijke en onmisbare zegen toegewenst. Bedankt voor uw gebeden, gaven en vriendschap in het afgelopen jaar; we hopen ook op u te mogen rekenen dit
jaar. In Christus zijn we één en verbonden met elkaar, waar we ook mogen zijn hier op aarde.

Eunice en Eliana
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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 en Willow Creek Nederland
Postadres van en contact met de familie Jonker:
R: Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Sta Bárb. do Tugúrio, MG, Brazilië
Govert, Eliana: De Haar 6a, 7738 PW 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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