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"DAAROM IS LEVEN VOOR MIJ CHRISTUS, EN STERVEN IS WINST"
Filippenzen 1: 21
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Ten eerste hoop ik dat alles goed met u allen gaat. Met ons gaat alles
goed, maar we hebben helaas de afgelopen drie maanden veel strijd en
verdriet moeten doormaken. Dat hoort bij het leven, dat weten we, maar
het verschil met de wereld is dat wij God kennen, die ons niet in de steek
laat en ons blijft bemoedigen.
Muziekproject in Santa Bárbara
Er zijn allerlei projecten opgestart na het aantreden van de nieuwe
burgemeester in Santa Bárbara do Tugúrio. Een project “gitaarles” wordt
in het Kinderdagverblijf gegeven, waar onder andere Lourdes ook leerling
is. Het is een project van het Secretariaat van Cultuur van de gemeente
Santa Bárbara. Het Kinderdagverblijf heeft een grote zaal, die voor dit
doel heel geschikt is. Dit project is gestart op 16 augustus en is open
voor alle inwoners.
De lessen zijn bedoeld
voor een publiek van 10
tot 60 jaar en vinden doordeweeks plaats op maandag, dinsdag en woensdag
van 18.00 tot 20.00 uur.
De inschrijving overtrof de
verwachtingen van de organisatoren, met in totaal
ongeveer 60 aanmeldin-

Muziekles in het Kinderdagverblijf

gen. Dit maakt duidelijk hoe de Corona pandemie de geestelijke gezondheid van de bevolking beïnvloed heeft, waardoor angsten, woede en depressie ontstonden. Het doel is om door middel van muziek te proberen
dit beeld om te keren. Om mensen de mogelijkheid te geven een passie
voor muziek te ontwikkelen en om hen te stimuleren.
Dit is pas het eerste van de projecten die zijn opgezet in samenwerking
tussen het Kinderdagverblijf en de gemeente Santa Bárbara do Tugúrio.
We hopen ook om op deze manier iets te kunnen betekenen voor de bevolking tijdens de pandemie, en ook daarna. Want hier in Santa Bárbara
do Tugúrio zijn de scholen nog steeds online, omdat de schoolgebouwen
niet kunnen voldoen aan de eisen voor Covid-19.
Project 40 dagen gebed
De gemeente heeft meegedaan aan een 40-daags gebedsproject voor de
regio "Campo das Vertentes", rondom Santa Bárbara do Tugúrio. Het is
een project van twee zendingsbewegingen uit Belo Horizonte. Beide opereren in de gehele provincie Minas Gerais, met name waar in de steden
minder dan 5% van de bevolking christen is.

40 dagen gebed in de kerk van Santa Bárbara

In totaal zijn dit 36 steden, waaronder Santa Bárbara do Tugúrio. Het belangrijkste doel is het verspreiden van het evangelie. We bidden met elkaar dat het evangelie hier door zal dringen en dat God deze plaatsen
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van goddeloosheid zal veranderen in plaatsen van Gods zegen en aanbidding.

Het zendingsteam in de kerk van Mercês

De voorgangers van deze beweging toerden door de 36 steden en gaven
aan elke kerk het boekje over het project. Hierin staan richtlijnen voor gebed en stille tijd en infor-matie over elke stad.
Het project begon op 1 augustus en eindigde 9 september,
en elke dag baden we voor
een specifieke stad.
Dit weekend hadden we bezoek van vijf leden van de Missie, die drie dagen bij ons verbleven, in het huis van Ismaël
en Lourdes. Het waren dagen
met adviesgesprekken, veel

Tijd voor ontspanning
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bemoedigingen, gebeden, en bedieningen in de samenkomst in Santa
Bárbara en ook in de zustergemeente in Mercês. En natuurlijk ook, niet
minder belangrijk, tijd voor ontspanning. Het was een zegen voor
iedereen die meedeed.
SHIRLENE, echtgenote van Pastor Antônio, is overleden
We verloren onze lieve zuster Shirlene (53 jaar) op 5 juli als gevolg van
Covid-19. Onze zuster vocht dapper voor haar leven, maar helaas was
elke dag het nieuws over haar ernstiger. We waren vele dagen in de
geestelijke strijd gewikkeld voor haar leven, maar God nam haar in zijn
armen zodat ze eeuwig bij Hem in de hemelse glorie kon zijn.
Zuster "Shay", een liefdevolle bijnaam die ze kreeg door de broeders van
de gemeente, is twee en half jaar getrouwd geweest met Pastor Antônio.
Zij hadden samen de verantwoordelijkheid voor de zusterge-meente in
Mêrces. Ze was een voorbeeld als
christen. Ze sloeg geen gelegenheid
over om het woord van verlossing te
prediken en te helpen in het werk
van God, waar het maar nodig was.
Geliefd door God en de broeders en
zusters van de gemeente, was ze
een grote hulp in de bediening.
In één van haar laatste
preken sprak Shirlene over het hebben van een huis waar Jezus plezier
in heeft om in te wonen. Waar de
Heilige Geest in kwam, zodat het
huis dat Jezus ontving, nooit meer
zonder hem zou willen leven.
Shirlene en pastor Antônio
En zo zullen we haar herinneren als een door God geleide vrouw, die
door God werd gebruikt. Nu rouwen we om haar afwezigheid, maar we
zijn er zeker van dat we haar op een dag in de hemel zullen ontmoeten.
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EDSON
We verloren ook onze broeder Edson (43 jaar) op 12 juli als gevolg van
COVID-19. Onze broeder vocht hard voor zijn leven en bleef meer dan 15
dagen tussen leven en dood in het ziekenhuis. Edinho, zoals hij in de kerk
bekend stond, had een prachtig getuigenis over zijn bekering. Jezus
veranderde zijn leven radicaal. Hij bereidde zich voor om gedoopt te
worden en gebruikte zijn talenten om God te prijzen in de diensten.
Hij speelde saxofoon en viool en had de wens om de kinderen ook te
leren spelen. Nu bespeelt hij zijn instrument naast de Engelen van de
Heer in hemelse glorie.
Het laatste lied dat hij speelde was
"God is God". Voordat hij stierf, leerde
hij ons door dit lied om God te aanbidden voor wie Hij is en niet voor wat
God kan doen. Ongeacht wat Gods
antwoord is kunnen we Hem hoe dan
ook altijd aanbidden.
Onze broeder laat zijn vrouw Rosa en
zes kinderen achter, maar hield voet
bij stuk in Jezus, ook al maakte hij
moeilijke tijden door.
Edinho

GOVERT en ELIANA
In verband met de bruiloft van Karin Jonker op 11 december dit jaar,
gaan wij, Govert en Eliana, nog een keer terug naar Brazilië voor 2 maanden vakantie. We logeren daar in pa´s oude huis, waar nu Eunice en Rafaël wonen. Onze reis is geboekt van 11 oktober t/m 14 december. Bij leven en welzijn hopen we een hele gezegende en fijne tijd te mogen hebben samen met de familie in Brazilië. De geriater, waar we onlangs op
consult waren, zag geen probleem voor Govert. De bedoeling is dat
Magna 2 weken voor pa komt zorgen, zodat Eliana dan ook even vakantie kan krijgen in Brazilië.
Vlak voor het afdrukken van deze nieuwsbrief kregen we bericht dat zij, na
een vermoeiende maar verder heel goede reis, in Santa Bárbara zijn aan-5-

gekomen.
Hulpverlenings activiteiten
Op dit moment ontvangt onze “trouwe en vaste metselaar” Donizete elke
maand een voedselpakket. Hij zit ziek thuis met een hele grote open
beenwond (wel zo´n 10 bij 5 cm). Hij is door blijven werken, en heeft het
lang verborgen gehouden, zelfs voor zijn familie, totdat het echt niet
meer ging en hij hulp moest vragen. De dokter wilde hem niet opnemen
in het ziekenhuis i.v.m. Corona, dus wordt hij thuis behandeld met
speciaal wondverband en medicijnen. Ook is hij geholpen met de
medische kosten en dure medicijnen omdat hij niet verzekerd is, en hoge
kosten had om te betalen.
Van het bestuur
Als bestuur willen we u graag op de hoogte brengen van de financiële
situatie van Govert en Eliana.
Govert heeft als inkomen zijn AOW uitkering, die wel iets gekort is omdat
niet voor alle jaren in Brazilië is doorbetaald. Eliana begon in NL met een
bijstand uitkering, maar heeft nu een PGB budget toegewezen gekregen
als mantelzorger voor Govert. Dit is veel ruimer dan de bijstand. Hierdoor
kunnen ze ook naar Brazilië reizen.
Veel van de officiële zaken zijn geregeld door de oom van de eigenaar
van het grote huis waarin zij nu wonen. Deze financieel adviseur heeft
ook het huurcontract geregeld, zodat dit onder de huurtoeslaggrens
blijft. Allemaal heel coulant!
We ervaren dat God voor hen uitgaat op een heel praktische manier! We
concluderen, dat Govert en Eliana samen voldoende inkomsten hebben.
Er is ook een grote gift binnengekomen speciaal voor de remigratie van
Govert, die we grotendeels reserveren als uitvaartverzekering. Bovendien
is onze continuïteitsreserve weer op peil gebracht door een andere gift.
Alle giften voor het Zendingswerk en het Kinderdagverblijf konden en
kunnen dus ook volledig daaraan besteed worden. Alles bij elkaar veel
redenen om God te danken.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor onze broeders en zusters, die een familielid hebben verloren
door Covid.
 Dat de actie en de adviezen uit Belo Horizonte vrucht zullen dragen in
de gemeentes.
 Voor de reis van Govert en Eliana naar Brazilië en de bruiloft van Karin
Jonker.
 Voor de gezondheid van Donizete en snelle genezing van zijn
beenwond.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Voor alle liefdevolle gaven en gebeden voor Gods werk in Brazilië.
 Voor het samenwerken met de twee missies uit Belo Horizonte.
 Voor de hulp die we kunnen geven aan Donizete onze metselaar.
 Voor de muziekprojecten op het Kinderdagverblijf.

40 dagen gebedsproject
voor de kinderen

Hartelijke groeten uit Brazilië en van Govert en Eliana Jonker. Gods rijke
en onmisbare zegen toegewenst. Bedankt voor uw gebeden, gaven en
vriendschap. 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
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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