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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.
Mattheüs 28:19
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Arendsvleugelen
"..... gij hebt gezien wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op
arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb." Exodus 19:4
Lezen Exodus 15:1-18
Als ik me probeer in te denken dat God ons draagt op arendsvleugelen, dan
denk je toch aan een liefelijke zachte vlucht, boven alle problemen uit.
Maar dit vers wordt heel bijzonder als je er aan denkt onder wat voor omstandigheden dit plaatsvindt. De Israelieten waren slaven in Egypte maar
God nam de tegenstander niet weg en verspreidde ze ook niet. Maar God
zei tegen de Israelieten dat ze hun eigendommen bij elkaar moesten pakken en vertrekken. Toen ze bij de Rode Zee kwamen, dreigden de Egyptenaren hen in te halen en opnieuw tot slaven te maken, maar God opende
de zee en redde hen allen. In de woestijn, hadden ze dorst en reclameerden. God gaf hun water. Toen ze reclameerden over gebrek aan eten, gaf
God hun kwartels en manna. In de strijd tegen de amalekieten, bevrijdde
God ze. Toen het volk Mozes overlaadde met verzoeken en klachten gaf
God raadgevers en rechters in het volk.
Het feit dat onze levens gedragen worden als op arendsvleugelen, betekent
niet dat onze levens makkelijk en zonder problemen of conflicten zullen zijn.
Maar als we beproevingen en moeilijke situaties ontmoeten in onze levens,
dan mogen we weten dat we op God kunnen vertrouwen en dat Hij ons zal
helpen om overwinnaars te zijn. We kunnen ons beklemd of verdrietig voelen en denken dat God ons heeft verlaten maar in werkelijkheid zijn er sterke vleugels die ons naar een veilige plek brengen.

Gebed: Help ons, geliefde Vader, om onze ogen altijd op U te houden en
altijd vertrouwend te zijn want U brengt ons altijd op de goede weg of in de
goede richting.
In Jezus Naam Amen.
Operatie Marlies.
In de allereerste plaats wil ik (Marlies) alle vrienden en ook familie hartelijk
danken voor de vele gebeden die er zijn opgezonden naar onze Hemelse
Vader om Zijn zegen te vragen voor de rugoperatie die ik moest ondergaan
op 7 februari. Ik heb heel duidelijk mogen ervaren dat God bij mij was en
mij rust gaf. Op de zaal kon ik laten zien dat mijn vertrouwen was op mijn
Hemelse Vader en op de OK, terwijl ik op de brancard wachtte op wat gebeuren ging, keek ik rond en bad of God de handen en gedachten wilde
zegenen van allen die bij de operatie betrokken waren. Alles is heel goed
gegaan, de volgende dag moest ik al naast het bed staan en zelfs wat lopen wat allemaal goed ging. Ik maakte zelfs een grapje dat ik nu rijker ben
geworden met 2 plaatjes en 6 schroeven in mijn rug. Maar zonder grap, de
grootste rijkdom is om Jezus in je hart en leven te hebben. Op 10 februari
mocht ik al naar huis, met de opdracht niet te bukken, geen gewicht te dragen maar wel lopen en een soort korset te dragen gedurende 4 maanden.
Na 40 dagen wil de dokter mij weer zien. Dank u allen voor uw gebeden en
vooral dank u Vader voor uw zegeningen.
Overstroming.
De avond voordat ik
uit het ziekenhuis
naar huis mocht
kwam er een zware
storm en regen in
Santa Bárbara do
Tugúrio. De straat
voor ons huis werd
een rivier, het water
stond een meter hoog
en onze poort naar
de garage die beneden in het huis is,
begaf het. Hij vloog
eruit en schoof onder
een oude auto die op
De ravage na de overstroming.
de oprit stond en
daarnaast een Volkswagen Kever en gooide die beide auto´s in een diep
gat die intussen achter ons huis was gekomen door de grote kracht van het
spoelende water. Intussen liep ons huis vol met vies stinkend modderwater,
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en de garage en Eliana´s kamer die ook beneden is. Govert belde mij in het
ziekenhuis op en huilde bijna aan de telefoon. Toen werden gauw enkele
broeders en zusters gebeld en die begonnen de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Met 7 mensen werd er tot ‘s nachts half 2 gewerkt en de
volgende dag ging het door. Achter ons huis loopt een weggetje door de
bananenplantage dat naar de crèche gaat. Dat weggetje is ook volledig
weggespoeld door die zware regenval, de diepte in. Enkele huizen die aan
de hoge kant langs dat weggetje staan lopen nu ook gevaar van verzakking.
Ook op Fernandes, waar we een klein landbouw-veeteeltproject hebben,
was veel vernield. Alle afrasteringen weggeslagen en de bruggetjes waren
kapot en weggespoeld. Govert zei: "Zo erg als deze keer heb ik nog nooit
meegemaakt in de 28 jaar dat we hier wonen."
Inmiddels word er hard gewerkt aan o.a. een soort dijkje achter ons huis,

Het dijkje om verdere verzakking te voorkomen.
waardoor voorkomen moet worden dat de grond nog verder wegzakt als er
weer regen komt en daardoor ons huis ook gevaar op verzakking loopt. Op
Fernandes wordt druk gewerkt aan nieuwe afrasteringen en bruggetjes
zodat de koeien weer los kunnen lopen. Alles met elkaar heel veel extra
onkosten in het pas begonnen 2009. Onderzoeken, ziekenhuisopname en
medicijnen en dan nog de reparatie en herstelwerkzaamheden. We bidden
en hopen dat de Heer zal voorzien.
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Nieuwe medewerkers crèche.
Misschien kunt u zich herinneren dat de burgemeester het salaris voor 4
onderwijzeressen op de crèche betaald. Elk jaar is het weer spannend of hij
dezelfde mensen op die plaatsen laat of ze gaat overplaatsen. Zo heeft één
onderwijzeres (Neiva is haar naam) 7 jaar bij ons op de crèche gewerkt, tot
onze blijdschap. Maar dit jaar ging alles anders. Eén onderwijzeres was er
nog maar kort en mocht blijven, maar 3 anderen werden overgeplaatst, tot
hun groot verdriet. Drie andere dames kwamen hun plaats innemen. Natuurlijk is het even moeilijk en wennen voor hen, het is een hele overgang
voor hen. Ook onze eigen mensen hebben hier en daar andere taken gekregen wat ook wennen is. Zo willen we ook weer voor dit jaar uw gebed
vragen voor de leiding van de crèche, voor wijsheid geduld en liefde. Ook
voor de kinderen, ze zijn vaak rebels, opstandig en ongehoorzaam en tonen vaak weinig respect voor de leiding.
De nieuwe onderwijzeressen zijn nu twee maanden aan het werk en we
kunnen wel zeggen dat ze aardig aan het wennen zijn. Voor de kinderen
die huiswerkbegeleiding kregen van Neiva is het nog wel wat moeilijk om te
wennenaan de andere methode van Mirjam, die nu deze taak heeft, te
wennen.
Onze schoondochter Lourdes, die verantwoordelijk is op de crèche brengt
nu al haar studie “pedagogie” in praktijk en riep de leidsters die met de kinderen werken bij elkaar om hen iets door te geven over hoe ze met de kinderen kunnen werken en hoe ze met het speelgoed kunnen omgaan. Ze
heeft een “brinquedoteka” georganiseerd, het speelgoed gerangschikt in
een speciale kast, voor welke leeftijden het gebruikt kan worden enz..
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Zelf zegt Lourdes het volgende over dit onderwerp:
Ik heb een vergadering bij elkaar geroepen met de leidsters die met kinderen werken, met de bedoeling om de tijd van de verschillende groepjes
kinderen zo goed
mogelijk te gebruiken met activiteiten, zodat de kinderen zoveel mogelijk kunnen leren
De speelgoedkast van de crèche.
en zo profijt hebben van het spelende leren.
Dit alles met het
Vergadering van de medewerksters van de crèche die
doel om de kwalimet kinderen werken.
teit van ons werk te
verbeteren. Steeds
bespreken ze ook met elkaar hoe en waar er verbeteringen aangebracht
kunnen worden. Lourdes dankt God voor alle gebeden en financiële hulp,
ook voor de mogelijkheid die ze heeft om haar studie te kunnen doen. Ze
hoopt alle kennis die ze krijgt via de faculteit in praktijk te kunnen brengen.
Studies van Lourdes.
Lourdes, onze schoondochter, die directrice is op de crèche heeft ook onze
gebeden echt nodig. Ze heeft de verantwoordelijkheid op de crèche, heeft
haar gezin met 2 dochtertjes van 9 en 5 jaar en bovendien studeert ze pedagogie. Ze moet nu nog 1½ jaar studeren en de opdrachten worden
steeds meer en zwaarder. Gelukkig heeft ze veel plezier in de studie en
haalt ze ook steeds goede cijfers.

-5-

Kerkelijke gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio.
Ons zusterzanggroepje de “Levieten” is niet alleen bezig met zingen, maar
bidt ook veel en wordt ook betrokken in Evangelisatie. Afgelopen zaterdagmiddag gingen alle dames, twee aan twee, met foldertjes, huis aan huis
mensen uitnodigen om op zondagavond een openluchtdienst mee te maken. Omdat het op die zondagavond regende werd de dienst gehouden
onder een afdak van het huis van een broeder en zo konden toch nog verschillende mensen de dienst meemaken.

Er zijn ook twee zusters van Santa Bárbara do Tugúrio die eind van deze
maand gedoopt zullen worden.
We mogen dan gebruik maken van een buitenhuisje van een arts in Santa
Bárbara do Tugúrio waar een zwembad bij is. Wel zal er nog flink de armen
uit de mouwen moeten worden gestoken om het gras te maaien, het
zwembad schoon te maken en ook het huisje, wat niet zoveel gebruikt
wordt. We zullen er dan een buitendag van maken met de hele gemeente
en ook de gemeente van Merces.
-6-

De laatste zondagavond is er officieel het thema van de kerk voor 2009,
binnengebracht en opgehangen voorin de kerk. Ons thema is naar Hebr.
12: 14 "Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke
niemand de Heer zal zien." Op het bord staat, Volle Evangelie kerk 2009
Heiliging voor de Heer
Van het bestuur.
Deze keer, naast de vele informatie die de familie Jonker ons verschaft,
een punt dat het bestuur graag onder uw aandacht wil brengen:
Zoals u wellicht weet worden alle inkomsten die de penningmeester maandelijks ontvangt vrijwel in z'n geheel (98%) naar Brazilië overgemaakt en is
daar nét toereikend om het werk te doen draaien. Door de economische
crisis hebben echter een aantal begunstigers hun bijdrage ingetrokken en
u begrijpt dat dat het maandbedrag verlaagt. Daarom wil het bestuur u oproepen om, zo mogelijk, uw bijdrage gestand te doen en willen we nieuwe
broeders en zusters oproepen dit mooie werk ook financieel te onder¬steunen. Als u maandelijks het laatste nieuws wilt ontvangen per email, geef dat dan door aan info@zendingbrazilie.nl
Ook willen we zeggen dat we blij zijn met de toezegging van pastor Fernando om de gemeente in Santa Bárbara te blijven leiden.
En u als lezers/bidders/gevers danken we hartelijk voor uw gebeden en
gaven!
Namens het bestuur
Wim Boneschansker, secretaris.
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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 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 Gerias Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
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,
wij hebben een ANBI-beschikking.
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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