Stichting Zending Brazilië Voor Christus
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb’.
Matteüs 28:19
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Santa Bárbara do Tugúrio

Geliefde zendingsvrienden,
“Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.” - Jesaja 55:9
Ook al begrijpen wij de wegen en plannen van God niet, we mogen zeker
weten dat “wat” Hij doet wijsheid is en liefde! U zult allen wel het bericht
ontvangen hebben dat onze geplande reis naar Nederland niet door kon gaan
vanwege de gezondheid van Marlies. Behalve darmproblemen waaraan zij
geholpen moest worden lijdt Marlies aan een hernia. Zij is tweemaal in het
ziekenhuis opgenomen geweest, in totaal 10 dagen. In Brazilië is het de
gewoonte dat een patiënt in het ziekenhuis iemand bij zich heeft voor de
verzorging. Eliana was als het ware een privé verpleegster. De rugoperatie voor
de hernia moet nog wachten. We willen u allen heel hartelijk danken die
kaarten met “beterschap” hebben gestuurd aan Marlies. Ze heeft onlangs nog
weer een kleine operatie aan een teen ondergaan en dat is ook weer prima
verlopen. De Heer is goed!
Hartelijke groeten, Govert, Marlies en Eliana Jonker

Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
Intussen mochten we een groot doopfeest hebben in de gemeente. Dit was
op 12 April, in de kerk, het ingebouwde doopbad werd gebruikt voor het
dopen van 5 personen! Eén van die personen was onze oudste kleindochter
van 15 jaar, Eunice. Een andere
bekende dopeling, voor sommigen
van ons, was broeder Geraldo van 70
jaar Hij woont in Campolide, waar
vroeger ook een huisgemeente was.
We waren blij en dankten de Heer
voor deze mensen! Ook de
dopelingen zelf voelden zich heel blij
en gelukkig, hun gezichten straalden.
Raad van kerken in Barbacena
Onze gemeente in Santa Bárbara maakt deel uit van een Raad van kerken in
Barbacena. Veel kerken zijn er bij aangesloten, Baptistengemeentes,
Assemblies of God, Reformatorische kerken, en Pinkstergemeentes. We
hadden op 20 Juni een gezamenlijke dienst met avondmaal.
Echt omdat de Heer zegt dat we
allemaal één moeten zijn. Het
was een héél mooie dienst.
Er waren meer dan tien verschillende kerken aanwezig.
Allemaal dienstknechten van de
zelfde Heer!

Op 26 juli mochten we
gedenken dat we de nieuwe
kerk al 1 jaar in gebruik hebben.
We hebben er een bijzondere
dienst van gemaakt. Onze
gemeente uit Mercês is met een
klein busje gekomen. En broeder
Sergio Santos, die al vele cd´s op
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zijn naam heeft, was ook gekomen en we hebben de Heer samen groot
gemaakt en geprezen. De broeders, die één jaar geleden ingezegend werden
als voorganger en ouderling, en ook Pastor Antônio uit Mercês die 1 jaar
geleden is ingezegend als voorganger hebben een extra zegen van de Heer
ontvangen doordat er opnieuw voor hen gebeden werd. Ook is er in de maand
juli, omdat er vakantie was, een ontspannen ontmoetingsdag georganiseerd
voor de gemeente. Velen gingen mee en hebben heerlijk gespeeld,
zakkenlopen, touwtrekken, sjoelen enz. Er werd ook heerlijk samen gegeten.
Een geslaagde dag om ook zo met elkaar in ontspanning om te kunnen gaan.
Getuigenis van Pastor Anivaldo van Santa Bárbara
“Geliefden. De profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 40 vers 31: ‘Maar wie de Here
verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij
lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.’ Deze
Bijbelse waarheid, werd werkelijkheid in mijn eigen leven. Ik dank de Heer
Jezus dat ik in een christelijk gezin geboren ben en gedurende mijn christelijke
leven zag ik en beleefde ik veel blijdschap, en ook moet ik zeggen, was er veel
strijd, maar in alles gaf de Heer mij overwinning. Ik ben in Brazilië geboren, in
de provincie São Paulo, in de maand november van 1948; zoals ik al zei, in een
evangelisch gezin, en het voorbeeld van mijn ouders volgend, heb ik de weg
van het christelijke geloof gevolgd en mocht ik ook het werk van de Heer zien,
zowel in mijn eigen leven als in het leven van mijn familie. De eerste keer dat
ik de Heer heb ervaren, was toen ik nog maar een kind was van ongeveer 6
jaar. Ik kreeg een ziekte, die volgens de artsen van die tijd ernstig was. Het was
een ernstige blaasontsteking, ik was er erg ziek van en het was nodig dat ik
met urgentie opgenomen werd in het ziekenhuis. Maar mijn moeder wilde me
niet laten opnemen en samen met een arts nam ze de verantwoording op zich
om mij mee naar huis te nemen met de belofte dat ik een rigoreus dieet zou
volgen en de medicijnen zou nemen die de arts voorschreef. In de eerste drie
dagen kon ik het dieet goed volgen en ook de medicijnen goed innemen,
maar daarna lukte het mij niet meer om dat in te nemen. Toen mijn moeder
dat zag besloot ze om dat niet meer te geven en gewoon haar eigen eten te
geven, ze bad tot de Heer, heiligde het eten en gaf het mij. Na een tijdje
moesten we weer terug naar de arts, die heel erg verbaasd was toen hij mijn
verbetering zag, of eigenlijk mijn genezing. Maar hij wist niet dat ik het dieet
en de medicijnen niet meer had genomen maar dat we door geloof de
genezing hadden ontvangen! Glorie en eer aan onze Heer. Later toen ik al een
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tiener was heb ik me laten dopen. Met de
leeftijd van 20 jaar leerde ik een meisje kennen
waar ik mee getrouwd ben; we hebben 3 zonen
en nu 3 kleinkinderen (1 meisje en 2 jongens).
Op jonge leeftijd ben ik gaan werken bij de
politie en ook tijdens dat werk heeft God mij
verschillende keren bevrijd van de dood. Ik heb daar altijd gewerkt tot aan
mijn pensionering op 65-jarige leeftijd. Toen ik van plan was om samen met
mijn vrouw te gaan genieten van het gepensioneerde leven, werden we verrast
door het plan van God toen Hij mij riep voor de dienst van voorganger. Ik
moet wel bekennen dat ik er niet zo blij mee was, maar de wil van God heeft
het zwaarste gewogen en zo werd ik op 26 juli 2014 als voorganger
ingezegend in de Volle Evangelie Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio, in
de provincie Minas Gerais. Samen met de familie Jonker, hebben we gewerkt
om mensen te winnen voor Christus. Daarom ben ik dit getuigenis ook
begonnen met de tekst van de profeet Jesaja; want werkelijk, de Heer heeft
mijn krachten vernieuwd en ik heb dit werk in de kracht van de Heer kunnen
doen. Er was soms strijd, maar in alles zijn we meer dan overwinnaars in
Christus onze Heer. Gedurende deze tijd als voorganger, hebben we het werk
van de Heer gezien in de kerk. Mensen die afgedwaald waren kwamen terug
naar God, mensen die geen christen waren vroegen gebed. Door Gods hulp
zijn er jongeren gekomen die nu de kerk bezoeken. In feite hebben we in alles
de machtige Hand van de Heer mogen zien.”
Gemeente in Mercês
Zoals ik al schreef begrijpen we de wegen van de Heer vaak niet. Onze
voorganger, Pastor Antônio maakt heel moeilijke dagen
door. Zijn vrouw heeft een ernstige hersenbloeding gehad
op 2 mei. Er is heel veel voor haar gebeden, maar toch achtte
de Heer het beter om haar tot zich te nemen. Op 11 mei is
onze zuster Ana Cristina overleden. Op de 12e mei is de
rouwdienst al geweest waarbij veel mensen aanwezig waren.
Het was een heel mooie dienst, maar heel verdrietig voor
haar dochter, echtgenoot, familie en gemeenteleden.
Praktisch alle gemeenteleden van Santa Bárbara do Tugúrio
zijn naar Mercês gekomen om onze broeders en zusters hier
te troosten. Maar toch moeten we onze hulp zoeken bij onze Heer.
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In de gemeente zelf gaat het heel goed, de
samenkomsten worden druk bezocht. Het
nieuwe kerkje in Mercês is aan de
binnenkant bijna klaar. Het kerkje is van
binnen heel mooi geworden. De schilder
moet alles nog voor de tweede keer
schilderen.

Op 29 Augustus werd er weer de jaarlijkse Dag van het Evangelie gehouden
in Mercês. Die dag mocht er weer een grote tent op het plein gezet worden
en mocht Gods Woord vrij verkondigd worden samen met de gospel zangeres
Sandrinha. Zij is bekend van de TV en brengt God lof en eer. Wij vanuit Santa
Bárbara zijn daar weer met een bus naartoe gegaan. Een punt om ook de
zegen van de Heer te vragen voor de stad Mercês waar Gods Woord duidelijk
gebracht werd. Dat er toch harten worden aangeraakt en levens vernieuwd.
Vraag naar Bijbels
Er komen steeds nieuwe mensen bij die echt belangstelling hebben voor het
Evangelie! De laatste tijd heeft Govert bijna 20 Bijbels gekocht voor deze
mensen. Dat was inclusief voor de meisjes van het groepje van Eunice
(Aanbidders zonder grenzen). Echt een zegen dat het nodig is om Bijbels te
kopen. De jeugd is aktief, zoals ook in Santa Bárbara. Echt een zegen van de
Heer.
In de maand dat irmã Ana Cristina, de echtgenote van pastor Antonio is
overleden (mei) is er nog een andere zuster overleden, namelijk zuster
Carmelita. Dat waren 2 begrafenissen in één maand. Dat is voor de gemeente
toch wel een heel groot verlies geweest. Pastor Antônio heeft maar één
dochter, getrouwd, maar zonder kinderen. Haar naam is Camila, ze heeft het
erg moeilijk met het verlies van haar moeder, er is veel gebed voor haar nodig.
Terwijl u in Nederland zomerse temperaturen heeft gehad, hebben wij hier
‘winterse’ dagen gehad. Overdag in de zon tot 28 graden en de avonden en
nachten tot 11 graden. Maar we hebben geen verwarming in de huizen en dan
kan het in de avonden best koud zijn.
Wij hier in Santa Bárbara zijn economisch sterk verbonden met de stad
Barbacena, zo´n 33 km hier vandaan. Nu is er een ‘pedagio’ (tolheffing)
ingevoerd op de weg daar naar toe, en moet er zowel heen als terug R$ 4,60
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betaald worden. Dit is voor ons iets wat het leven ook weer duurder maakt,
maar er is niets aan te doen.
Getuigenis van Pastor Antônio uit Mercês
“Aan de geliefde broeders en zusters in Nederland. We
willen door middel van deze brief u heel hartelijk danken
voor de liefde en medeleven voor onze familie, in een tijd
van zoveel verdriet en heimwee (het overlijden van de
echtgenote van pastor Antônio) en dat u heeft gebeden
en zelfs financiële hulp heeft gegeven. Ik pastor Antônio
en mijn dochter Camila zijn God dankbaar voor het leven
van pastor Govert samen met het lichaam van Christus, de
Evangelische kerk van het Volle Evangelie. Wij danken en groeten u met de
genade en vrede van de Here Jezus Christus. We danken God en de geliefde
broeders. Hoogachtend, Pastor Antônio en Camila.”
Kinderdagverblijf
In de volksmond wordt er over “crèche” gesproken. Er zijn op het moment
zo´n tachtig kinderen. Deze keer wil ik
speciaal de aandacht vragen voor twee
jongetjes (tweeling) die een neurologisch
probleem hebben. Ze zijn hyperactief en
moeten daarom dagelijks medicijnen
gebruiken. Hun namen zijn Gabriel Lucas
en Gustavo Natanaël. Hun moeder Eliane
is erg zwaar en depressief. Ze heeft het
ook erg moeilijk met zichzelf. De moeder
zowel als de jongetjes hebben veel gebed nodig.
De vakantie voor de kinderen is weer voorbij . Maar ja deze vakantie
halverwege het jaar duurt maar 2 weken. De scholen zowel als het
opvangcentrum zijn al weer begonnen.
Onze kleindochters Eunice en Karin helpen graag in het Kinderdagverblijf om
met de kinderen bezig te zijn. Het is een fijne gedachte dat ze in de toekomst
in het kinderwerk en het Kinderdagverblijf kunnen meehelpen. We kunnen het
nu al in gebed brengen en de Heer zal Zijn werk doen.
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We willen ook gebed vragen voor de kleinkinderen van onze geadopteerde
dochter Magna. Het zijn Alexandre van 12 jaar en Emely van 9 jaar. Ze zijn erg
opstandig, ongehoorzaam en rebels. Zelfs op school, waar ze nergens
interesse voor tonen. Daardoor hebben de onderwijzeressen ook problemen
met hen.
Eliana
Eliana is een trouwe hulp geweest tijdens het ziek zijn, maar nu kan Marlies
weer zelf veel dingen doen en Eliana is nu meer actief in de gemeente. Eunice
heeft gevraagd of Eliana haar wil helpen met haar groepje “Aanbidders zonder
grenzen”. Het zijn 10 meisjes in de tienerleeftijd. Eliana heeft dat aangenomen.
Ook gaat ze gitaarlessen geven aan enkele van die tieners. Eliana is ook begonnen om Bijbelstudies te geven in de gemeente. Ook verzorgt Eliana samen
met Ismaël de zangdiensten en helpt ze bij het instuderen van nieuwe liederen.

Om voor te danken en voor te bidden
We danken de Heer:
* voor de vijf dopelingen in Santa Bárbara, onderwie de 15 jarige Eunice
* voor de kerken en dienstknechten in Barbacena, Santa Bárbara en Mercês
* voor de getuigenissen van de eigen voorgangers Anivaldo en Antônio
* voor de groep ‘Aanbidders zonder grenzen’ en alle jonge lofprijzers
* voor herstel en aansterken van Marlies, om de rugoperatie aan te kunnen
We bidden de Heer:
* of Hij de schoolkinderen zelfvertrouwen wil geven en zielenrust
* dat harten worden aangeraakt en levens vernieuwd door het evangelie
* dat de uitgedeelde Bijbels in het leven van de lezers tot Godsvrucht zijn
* dat God zal voorzien bij de toegenomen kosten voor alle medische zorg
Wij, Govert en Marlies en medewerkers willen u allen hartelijk danken voor uw
aandacht, medeleven, en gaven. We vertrouwen op de Heer, dat Hij ons in
alles tegemoet zal komen en dat bidden wij ook u toe.
Heel hartelijk gegroet!
Familie Jonker
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Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Br. C.J. Du Fossé - Mortsel (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
Veldadres van Govert en Marlies Jonker:
Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerais, Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651476
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
Boekhouder:

Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)

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 NL16 ABNA 0427 3094 25
ING Bank nummer NL77 INGB 0004 3055 31
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. Ook een akte van schenking is hierdoor
eenvoudig onderling te regelen. De formulieren hiervoor kunt u downloaden
met de volgende link: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/
docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus p/a Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen
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