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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Santa Bárbara do Tugúrio

Een harde waarheid, moeilijk om te aanvaarden.
"Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan". Mat 25:45
Lezen Mat 25 : 41-46
Christen zijn betekent niet alleen maar lid van een kerk (of Gemeente) te
zijn en naar de diensten te gaan. Het betekent een leven van constante
geestelijke groei opdat we kunnen geven van wat we ontvangen van de
Heer. We zijn er van overtuigd dat God mensen roept om uit hun wel doortimmerde huizen te gaan en niet de problemen van de wereld te schuwen,
maar juist een confronteren aan te gaan met de mensen van de wereld. Het
zijn mogelijkheden om een kanaal van Gods liefde te zijn. Daar buiten, op
de straten, op markten, op donkere plaatsen waar angst is, waar mensen
zijn die hulp nodig hebben, die begrip, liefde en aandacht vragen. Als wij
vandaag met Christus willen wandelen dan moeten wij naar ze toe gaan.
Laten we een mars van geloof beginnen waarin we in ons gaan, meer op
Jezus gaan lijken. De wil van God voor de mensen van deze wereld is dat
er blijdschap, vrede en rust in hun harten zal zijn. Wij kunnen bijdragen om
deze nood in de wereld te verlichten. God lijdt met de mens in nood, welke
deze ook zal zijn. Hij heeft liefde voor de verschoppeling, de eenzame, de
angstige en ongelovige mens. God wil dat WIJ het verschil zijn in de nood
van deze wereld. God wil dat WIJ de gelegenheden zien om te dienen en
dat wij Zijn liefde weerspiegelen rondom ons en overal waar Hij ons kan
gebruiken. Onze bede is, dat u en wij open zullen zijn voor God opdat wij
tot zegen kunnen zijn in Zijn dienst. Als wij iemand helpen en willen bereiken dan doen wij het werk van God. Dat u en wij mogen geven van wat wij
zelf van God ontvangen hebben. God zal ons met Zijn wijsheid en kracht

omringen en ons duidelijk maken hoe wij de liefde van God kunnen overbrengen aan de mensen. Dat u en wij goede en bruikbare instrumenten
mogen zijn in deze steeds meer goddeloze wereld. Als dienstknechten van
Hem mogen wij op Zijn zegen rekenen.
Geliefde zendingsvrienden,
Het laatste bericht dat u van ons ontving in december 2004. Het is fijn dat
we u nu weer wat van de ontwikkelingen hier mogen doorgeven. U die
trouw ons nieuws leest zult u ongetwijfeld nog herinneren dat in het vorige
jaar, in de maanden augustus en september er hier een epidemie was van
Hepatitis A. De belangrijkste oorzaak hiervan is wel het slechte drinkwater.
Nu hebben we hier sinds 1 januari een nieuwe burgemeester en hij is zijn
taak goed begonnen. Er is een watermaatschappij gekomen (COPASA) die
leidingen aan het leggen is door het hele stadje, opdat we nu goed drinkwater zullen krijgen. Nu moet voor het waterverbruik wel betaald gaan worden,
wat vroeger niet het geval was. Het hele stadje ligt nu overhoop en er is
overal modder omdat het nog veel regent, maar met het vooruitzicht goed
drinkwater te hebben nemen we nu de modder maar op de koop toe.
Bezoek van onze dochter Eliana.
Wij, als gezin van Govert en Marlies, mogen ons nu verheugen op de aanwezigheid van onze dochter Eliana die in Nederland woont. Ze heeft een
onbetaald verlof genomen en zal bijna 2 maanden bij ons zijn. Voor haar
ook fijn omdat ze nu de kinderen van Ismaël en Magna wat beter en van
dichtbij kan leren kennen. Wat voor Govert fijn is, is dat ze verfwerk op zich
heeft genomen. Govert zou dat doen, maar er is zoveel te doen dat hij er
niet aan toe komt. Op het moment is Govert automonteur. We hebben een
auto van 19 jaar oud, die steeds mankementen heeft. Govert heeft zelfs al
onderdelen op de sloop gehaald.

Terugblik.
We willen u toch nog graag even vertellen hoe ons Kerstfeest is geweest.
Er waren ongeveer 300 mensen, inclusief de kinderen. Het was heel erg
warm. Onze nieuwe zaal in de crèche was klaar, maar er waren nog geen
ventilatoren aangebracht. Hier in Brasil is het met Kerst zomer! Tijdens het
Kerstspel, wat de kinderen opvoerden, begaf de geluidsapparatuur het en
ze moesten het verder met de kracht van eigen stem doen en het was
jammer genoeg dus niet zo duidelijk. Maar tijdens de prediking was het
probleem gelukkig opgelost, zodat Gods Woord duidelijk was en vele mensen konden weer horen wat de ware betekenis is van Kerst. Voor allen was
er een heerlijk Kerstmaal en er waren cadeautjes voor 160 kinderen. Dit is
geen belasting geweest voor de financiën van het zendingswerk want mensen die ons gebruikte kleding toesturen, om de mensen hier te helpen,
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De kinderen zingen tijdens het Kerstfeest.

doen daar ook vaak gebruikt en nog heel goed speelgoed bij in! We zijn
allen die ons helpen om dit Kerstfeest mogelijk te maken, heel erg dankbaar! We bidden dat de mensen hier zullen herkennen dat dit allemaal gerealiseerd wordt omdat God de mensen zo liefheeft en dat ze Hem gaan
zoeken, want Hij laat zich vinden!!
Gemeente en Evangelisatie.
Fernando, onze Braziliaanse voorganger is een 7-weken durende campagne begonnen op de woensdagavonden, waarin gebeden wordt voor allerlei
problemen in een mensenleven. Bijvoorbeeld verbroken relaties, kapotte
huwelijken, innerlijke genezing, genezing van ziekten, occulte gebondenheden, enz. enz. Dit werd ook op de radio bekend gemaakt en tijdens de eerste woensdagavond was de kerk echt vol en waren er verscheidene mensen (ook jeugd) die voor het eerst in onze kerk waren! Met enthousiasme
werd God lof toegezongen en met velen werd er gebeden. We zien uit naar
de getuigenissen die na afloop van de campagne gegeven zullen worden
want we verwachten dat God grote dingen in ons midden gaat doen.
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Radioprogramma "Christus de Waarheid die bevrijd!"
Steeds weer verblijden we ons als we merken dat er veel mensen zijn die
naar het radioprogramma luisteren. Vele mensen geven een antwoord, via
de telefoon of per briefje, op de vraag vanuit de Bijbel en zo zie je wie er
allemaal luisteren. Vorig jaar zijn er als beloning voor goed beantwoordde
vragen 50 Bijbels uitgereikt! Die worden dan thuis bezorgd, wat ons de
mogelijkheid geeft om de families te leren kennen en tevens weer iets van
Gods Woord door te geven.
Ook kunnen we via de radio uitnodigen voor onze diensten of als er iets
over de crèche gezegd moet worden wat alle mensen moeten weten.

Fernando en Ismaël laten de bijbels zien die tijdens de radio-uitzending te
winnen zijn.

Educatief Centrum Nieuwe Morgen (crèche).
In de maand januari hadden de medewerkers van de crèche hun jaarlijkse
vakantie!! Een heel jaar bezig zijn met zoveel kinderen is erg vermoeiend
en iedereen heeft dan ook echt een rustperiode nodig! Tegen het einde van
de vakantie werden er huisbezoeken gemaakt (door de medewerkers) bij
de ouders van de kinderen. Dan worden er opnieuw inschrijvingen gemaakt
voor die kinderen die dit jaar 2005 weer naar de crèche willen. Er was zelfs
een meisje die huilend te kennen gaf naar de crèche te willen. Oudere kinderen, boven de 15 jaar, moesten nu ruimte maken voor jongere kinderen.
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Govert en Marlies met hun medewerkers en met de kinderen van de medewerkers.

Op dit ogenblik zijn er 125 kinderen waar dagelijks voor gezorgd wordt. Als
je om je heen ziet hoeveel armoede en problemen er zijn in de gezinnen
van de kinderen, dan voel je je héél blij om iets te kunnen en te mogen
doen voor deze families. De Heer heeft onze handen nodig om te kunnen
zegenen!!
Ook de burgemeester helpt ons. Hij heeft nóg een onderwijzeres naar de
crèche gestuurd. Er zijn nu dus twee onderwijzeressen die bijlessen en
huiswerkbegeleiding aan de kinderen geven.
Wij willen u allen danken voor uw gebeden en financiële steun. Gaat u toch
vooral dóór! Santa Bárbara do Tugúrio in Brazilië is ook uw zendingswerk
wat gezegend kan en zal worden door uw medeleven, gebeden en inzet.
Wij groeten u allen hartelijk en bidden u Gods zegen toe.
Govert en Marlies, Fernando en Daniëlle, en andere medewerkers.
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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 – 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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