Stichting Zending Brazilië Voor Christus
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.
Mattheus 28:19
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"Een ieder nu, die deze Mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man,…… " Mat. 7:24
Lezen Mat. 7:24-27
Een ieder van ons wil graag de zegen van de Heer in zijn leven ervaren. We bidden
om Zijn zegen voor onze geliefden, familie, kinderen en kleinkinderen. Daar is
totaal niets op tegen. God wil niets liever dan zegenen. In Zijn Woord verteld Hij
daarover. God geeft machtige beloften. Maar voor elke belofte die God geeft is er
een voorschrift van God. God maakt in de eerste plaats Zijn wens bekend en als
gevolg van gehoorzaamheid aan de wil van God mogen wij rekenen op Zijn zegen.
Geloof blijkt niet alleen uit woorden maar ook vooral uit daden. (Jac. 1:22) Wie
zich een kind van God weet, wie Jezus als zijn Heer heeft aangenomen, zal ook
moeten doen wat Hij zegt. Geen woorden maar daden. Jezus wil graag dat wij Zijn
volgelingen zijn, Zijn discipelen, dat wij doen wat Hij deed. De Heer Jezus zelf
heeft gezegd : "Zie hier ben ik om Uw wil te doen." (Hebr. 10 :7 en 9) Zo moet het
ook onze wil zijn om Zijn wil te doen. De Heer zegt door zijn discipel Jacobus
(hfst2:26) "Geloof zonder de werken is dood."
Misschien is het niet altijd makkelijk om Zijn wil te doen. Maar geloven is niet
alleen genieten van wat God belooft heeft en geeft, maar ook doen wat God zegt.
Hoe weten we wat de wil van God is? Door het lezen van Zijn Woord! Daarom is
het zo belangrijk om Gods Woord te lezen!
Is het niet ter bescherming van onszelf en onze medemens dat we bijv. de verkeersregels gehoorzamen?
Zo is het ook voor ons eigen welzijn als we Gods wil gehoorzamen.

Maar God laat aan ons de keuze! Willen u en ik God geloven en gehoorzamen? Zo
ja, wees er dan van verzekerd dat God uw gebeden verhoort en u rijkelijk zal zegenen.
GEBED: Vader wij danken u voor uw liefde en grootheid. Wij bidden u, wilt u het
willen in ons werken en het verlangen geven om U onvoorwaardelijk te gehoorzamen en te dienen. Geef ons Heer, dat we meer en meer in de voetstappen van Jezus,
Uw Zoon, zullen wandelen, want Hij is gekomen om Uw wil te doen. Wij danken
U Heer voor het werk van de Heilige Geest in ons hart en leven. Wij danken U in
Jezus Naam. Amen.
Geliefde Zendingsvrienden.
Terwijl in Brasil iedereen (bijna iedereen, de Christenen natuurlijk niet…) uitrust
van de zondige uitspattingen tijdens carnaval en na afloop een askruisje heeft ontvangen ter vergeving van alle zonden, wil ik (Marlies) u vanuit Nederland weer een
en ander doorgeven van het werk en de zegeningen die we weer mochten ervaren in
het werk voor de Heer in Santa Bárbara do Tugúrio.
In de eerste plaats wil ik u vertellen waarom ik in Nederland ben. Ik heb maar één
broer en geen zusjes. In de maand januari (de 26e) werd mijn broer ziek en kreeg
een herseninfarct waaraan hij op 10 februari overleed. Ik kon naar Nederland gaan
waar ik op zaterdag 14 februari aankwam en op maandag 16 februari aanwezig kon
zijn bij de begrafenis van mijn broer.
In al het verdriet over het gemis van mijn broer, hebben zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen en ook ikzelf veel troost en kracht van de Heer ontvangen. Het was
een heel mooie uitvaartdienst, die naast verdriet ook een getuigenis was van de
zekerheid van het Eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer en Verlosser.
Door dit plotselinge overlijden van
mijn broer is het werkverlof van
Govert en mij vervroegd. De planning was dat we de maanden april,
mei en juni in Nederland zouden zijn
om weer overal in Gemeenten, Kerken en Kringen en ook individueel
van het werk in Santa Bárbara Do
Tugúrio te vertellen en met foto’s en
film iets te laten zien.
Nu is 6 maart Govert ook in Nederland aangekomen en zullen wij dus
maart, april en mei in Nederland zijn
en begin Juni weer terug naar Brasil
gaan.

Ismaël en Lourdes hebben hun jongste
dochter Karin Ester aan de Heer opgedragen.
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Ook de kleinere kinderen van de crèche
zingen tot eer van God tijdens het kerstfeest

Kerstfeest.
Graag willen wij u nog even iets
vertellen van het Kerstfeest van 2003.
Wij mochten de Lagere School lenen
omdat de grote zaal die in de crèche
gebouwd wordt, niet op tijd klaar kon
zijn. Wij zien terug op een gezegend
Kerstfeest. Veel meer mensen dan in
andere jaren waren aanwezig, waaronder ook de vice-burgemeester, de
directrice van de school e.a.

Door zang, kerststukjes door de kinderen van
de crèche opgevoerd, prediking, een heerlijke
liefdemaaltijd en cadeautjes voor 140 kinderen, mochten we weer de liefde van God laten
zien. Wij zaaien en God zal op Zijn tijd de
wasdom geven. Er was héél veel werk te
doen, maar wat een blijdschap en voldoening
als we terug mogen zien. Machtig is het te
weten dat Jezus op deze aarde kwam om het
verlorene te zoeken en te redden (Lucas
19:10).
Wij willen allen die meegeholpen hebben dit
Kerstfeest mogelijk te maken, héél hartelijk
dank zeggen!!

Enkele tieners van de crèche die vol
overgave zingen tijdens het kerstfeest.

Gemeente en evangelisatie.
"Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des Heren gaan."
Ps.122:1
Dit bovenstaande vers en dan ook nog de woorden "Hartelijk Welkom" staan op de
muur binnen in ons kerkzaaltje, door de overheadprojector op de muur gebracht.
De broeders en zusters leren dit vers uit hun hoofd, ook degene die niet kunnen
lezen en schrijven. Ook mag groot en klein elke week een Bijbelvers opzeggen wat
uit het hoofd is geleerd. Er zijn kinderen die hun ouders daarbij helpen omdat de
ouders niet kunnen lezen. Het is fijn om naar Gods huis te gaan en van Hem te
leren. De diensten worden goed bezocht, ook door vreemden. Daar zijn we dankbaar voor.
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Renata en Claudinei hebben hun 3
dochtertjes aan de Heer opgedragen.
Ook Ismaël en Lourdes hebben
hun jongste dochtertje Karin Ester
aan de Heer opgedragen.
Magna deed opnieuw een toewijding aan de Heer. Vicente, haar
man, nam Jezus aan als zijn Heer
en Verlosser en hun zoontje,
Alexandre werd aan de Heer opgedragen.

Renata en Claudinei dragen hun 3 dochtertjes
aan de Heer op.

Zuster Aparecida en haar man Antonio mochten
op 20 december het feest van hun 25-jarig huwelijk herdenken met een dankdienst aan God.
Na veel omzwervingen, zelfs tot in het spiritisme, mocht zuster Aparecida haar Heer en Redder vinden die ze nu met veel liefde dient en nu
mochten zij en haar man voor God hun trouwbeloften vernieuwen. Vele vrienden en familie
waren aanwezig en konden ook zo dit getuigenis meemaken. We bidden dat ook Antonio, die
graag naar de diensten komt, Jezus zal aannemen als Zijn Heer en Redder.
Radio-programma.
Tijdens de rustperiode van Govert (3 weken) in
Aparecia en Antonio vernieuverband met een kleine operatie, hebben Ferwen hun huwelijksbeloften
nando en Ismaël samen de radio uitzendingen
voor God.
verzorgd.
Er werd besloten om de toehoorders te animeren en wel op de volgende manier.
Aan het begin van de uitzending werd een vraag uit de Bijbel gesteld en men mocht
opbellen wanneer men het antwoord wist. Als het antwoord goed was , (dat zou aan
het einde van het programma bekend worden gemaakt,) zou men een Bijbel aangeboden krijgen. Terwijl Ismaël nog niet klaar was met het stellen van de vraag ging
de telefoon al en kwam er een antwoord. Nog velen belden daarna. Na afloop van
het programma werd de winnaar bekend gemaakt.
Het was een 14-jarige jongen die lang op de crèche was geweest en nu niet meer
kwam omdat hij was gaan werken.
Wat een zegen om zó te mogen zien dat er vrucht komt op de arbeid van de crèche
en ook op de arbeid van het radioprogramma.
Er zijn nog vele Bijbels nodig voor dit project.
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Crèche.
In de maand januari waren bijna alle medewerkers van de crèche met vakantie. De
"grote" vakantie van de school! De huiswerkbegeleiding op de crèche, door een
onderwijzeres gegeven, heeft weer vruchten afgeworpen en praktisch alle kinderen
zijn weer overgegaan. De ouders of verantwoordelijke die de kinderen weer naar de
crèche wilden sturen moesten weer opnieuw inschrijven en bijna allen keerden
weer terug, maar nog veel meer!!! Inclusief de baby’s, zijn er nu 108 kinderen
ingeschreven in de crèche. We zijn er erg blij mee. Het is een moeilijk werk en een
grote verantwoordelijkheid, maar tevens een verblijdend werk want we mogen een
stukje opvoeding geven, ook met Gods Woord en we mogen naast hygiëne en een
goede maaltijd, de kinderen wijzen naar Jezus!!
Wij zijn in Brasil nu in de zomer, terwijl het in Nederland winter is. Tijdens onze
zomers is het ook regentijd. Dit jaar regent het héél veel! Door geheel Brasil heen
zijn er overstromingen en is er erosie. De kleigrondmuren zakken naar beneden met
bomen en al en zo worden huizen bedolven en mensen verliezen het leven. Ook
verliezen veel mensen al hun huisraad, met zoveel moeite bij elkaar gespaard door
hard werken, vanwege de overstromingen.
Ook op de crèche zijn er kleigrondmuren naar beneden gekomen en hebben het
voetbalveldje van de kinderen bedolven. Maar dat is alweer verholpen door de
grond over het veldje heen te verdelen. Maar bij het speeltuintje is zoveel grond
naar beneden gezakt dat er ernstig geknaagd is aan de ruimte van het speeltuintje en
daar zal een stevige muur gebouwd moeten worden want anders blijft er straks niet
veel ruimte meer over.
De groentetuin heeft ook aardig geleden van al dat water en er is niet veel van de
groenten meer over. Zodra het wéér beter wordt zal er ook weer flink aan de groentetuin gewerkt worden.
De weg naar de crèche toe is vaak
onbegaanbaar tijdens de regentijd, wat
vooral bij de aanvoer van de levensmiddelen een probleem is. De auto
glibbert van de ene kant naar de andere. Maar gelukkig komt ook daar nu
verandering in. Er wordt nu aan gewerkt om de weg te verharden. Dat zal
een hele verbetering geven, ook al bij
het schoonhouden van het gebouw van
de crèche, want wat al die moddervoeten doen kunt u wel begrijpen………..

De "modderweg" naast de crèche zal nu
spoedig tot het verleden behoren.
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Het boerderijproject.
Misschien heeft u op de TV gezien dat er grote misstappen zijn begaan door de
leiding van de PARMALAT melkfabrieken. Ook in Brasil was de Parmalat bijna
failliet. Wij hebben daar ook de resultaten van. Wij krijgen heel weinig inkomsten
van de melk die we dagelijks afleveren aan de fabriek. We moeten nu grote veranderingen en bezuinigingen gaan aanbrengen op ons boerderijproject.
Gebedspunten
Dankt u met ons voor;
• onze medewerkers op de crèche zowel als in de Gemeente
• De mensen die oprecht de Heer willen volgen en dienen.
• De verbeteringen die we kunnen aanbrengen op de crèche en de weg naar
de crèche toe.
• Voor de fijne Kerstfeestviering.
• Voor de mogelijkheid van Evangelisatie via de radio.
•
Wilt u Gods zegen bidden voor;
• Bescherming van de kinderen van de crèche en van de medewerkers en tevens voor een goede samenwerking.
• Voor Renata en Claudinei, voor volharding en groei.
• Voor Janice, die niet meer in de dienst komt.
• Vincente, die nog zo zwak is in z’n geloof.
• De financiële ondersteuning, van het gehele werk.
• Bekering van mensen die Gods Woord horen!
Wij willen u attent maken op de invulstrook onder aan de brief. Wij zouden het
heel fijn vinden om u persoonlijk de hand te drukken op de ontmoetingsdag, 22 mei
te Zutphen, waar we iets van het werk willen laten zien.
Ook als u persoonlijk bezoek van ons op prijs stelt, wilt u dat dan ook invullen?!
Wij danken u allen, die het ons mogelijk maken om het zendingswerk te realiseren,
door uw gebeden en gaven. Wij danken God daarvoor en bidden Hem u daarvoor
rijkelijk te zegenen. Aan des Heren zegen is het al gelegen.
Heel hartelijke groeten van Govert en Marlies Jonker en medewerkers.
Ontmoetingsdag op 22 mei 2004.
Tijdens het verblijf van Govert en Marlies in Nederland organiseert het bestuur een
ontmoetingsdag voor alle vrienden en donateurs van het werk in Brazilië.
Deze dag is op 22 mei a.s. van 10.00 uur tot 15.00 uur in Zutphen. We komen samen in de Emmanuelkerk van de Evangelische Gemeente Zutphen. Om deze dag
zo goed mogelijk voor te bereiden, willen wij u vragen om onderstaande strook aan
ons te sturen, zodat wij ongeveer weten hoeveel personen er komen.
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Gebouw Emmanuel (RK kerk) Hoek Gerard Doustraat / Jan Vermeerstraat
Vanuit Apeldoorn:
•
Direct na de oude IJsselbrug bij
stoplichten rechtsaf
•
[IJsselkade > om jachthaven > langs
politiebureau > rotonde rechtdoor]
•
Bij stoplichten rechtsaf, weg volgen
•
Bij volgende stoplichten staat groot
bakstenen gebouw aan rechterzijde
op de hoek
Vanuit Arnhem:
•
Na Brummen 4-baans-weg
•
Bij rotonde rechtdoor, IJsselbrug op
•
Eerste afslag rechts, rotonde linksaf
(ri. Zutphen, bij Ziekenhuis)
•
Stoplichten rechtdoor
•
Stoplichten linksaf (bij brandweerkazerne)
•
Bij volgende stoplichten staat groot bakstenen gebouw aan linkerzijde op de hoek
Vanuit Deventer:
•
Na (witte) Twentekanaalbrug stoplichten linksaf
•
5e stoplichten rechtsaf (bij brandweerkazerne)
•
Bij volgende stoplichten staat groot bakstenen gebouw aan linkerzijde op de hoek
Vanuit Lochem:
•
Nog voor Warnsveld rotonde rechtdoor
•
Weg volgen langs Warnsveld
•
Kruispunt met stoplichten linksaf
•
2e stoplichten rechtsaf (bij brandweerkazerne)
• Bij volgende stoplichten staat groot bakstenen gebouw aan linkerzijde op de hoek
Ja, ik/wij kom(en) met

personen naar de ontmoetingsdag op 22 mei a.s.

Naam:
Adres:
Plaats:
Datum:
Zenden naar: St. Zending Brazilië voor Christus, Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen
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Stichting Zending Brazilië voor Christus (Lid Evang. Zendings Alliantie)
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:
E-mail:
Internet:

Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 - 622 190)
Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. P.J. Bonhof - Foxhol
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
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
Door uw giften op een 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

-8-

