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.
Mattheüs 28:19
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"Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en Koning Josafat! Zo
zegt de Here tot u; weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze
grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God."
2 Kronieken 20:15
Toen Koning Josafat de informatie ontving dat er een grote menigte was
opgetrokken om als het ware Israël in te slikken en het land in te nemen
wat God hen had gegeven, kwam hij niet in paniek. Hij riep niet zijn vrienden bij elkaar om over de situatie te huilen en hij nam ook niet zelf de oplossing van het probleem ter hand. We lezen echter het volgende in Kronieken 20 vers 3: ‘toen werd Josafat bevreesd en besloot de Heer te raadplegen.’ Ondanks zijn macht en positie als koning, besloot Josafat onmiddellijk
om de hulp van God te zoeken en gaf opdracht aan het gehele volk om
hetzelfde te doen. Dan zien we het verrassende antwoord van God in dit
grote probleem: ...... blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft. (vers 17). Josafat gehoorzaamde.
Wat is het vaak voor ons mensen moeilijk om bepaalde crisissituaties volledig over te geven en in Gods handen te geven. Onze neiging is vaak ZELF
iets te DOEN. Maar Josafat, in geloof, zette zangers en muzikanten vóór
het leger en marcheerde naar het slagveld, terwijl ze de Heer lofoffers
brachten met hun zingen. Zeker van de overwinning!! Daar aangekomen
stond het leger stil, zoals God had gezegd! Daar zal veel geloof nodig zijn
geweest van de Israëlieten, om zo vol moed de Heer te loven, terwijl de
vijand hen tegemoet kwam marcheren. Maar God is getrouw! We weten uit
Gods Woord dat de vijand elkaar in het verderf hielp. Israël werd gered,
doordat het hart van Josafat zich volledig aan God overgaf en volledig op

God vertrouwde!! Voor ons is de les die we hieruit kunnen leren: Keer je
volledig tot God. Laat dat het eerste zijn wat je doet in moeilijke situaties!!!!
Gebed: Vader in de Hemel, leer ons dat wij soms, in plaats van te strijden
tegen de vijand, moeten vertrouwen en wachten op U. In Jezus Naam,
amen.
Geliefde zendingsvrienden,
Het is fijn om u weer nieuws van het zendingsveld te mogen doorgeven,
want er passeert natuurlijk héél wat in een paar maanden.
Reis van Govert, Ismaël en Fernando.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we
geschreven dat in periode van half
april tot half juni, Govert, onze zoon
Ismaël en onze Braziliaanse voorganger Fernando in Nederland en
België zouden zijn. Gelukkig zijn ze
intussen weer in ons midden terug
na een heel gecompliceerde en
moeilijke terugreis.
Govert verteld hierover:
Govert, Ismaël en Fernando.
Met veel dankbaarheid aan God
mogen wij terugzien op dit werkverlof. Het was goed om onze zendingsvrienden weer eens persoonlijk te ontmoeten. Helaas konden wij niet iedereen bezoeken, vanwege afstanden en
tijdgebrek. Maar desalniettemin WIJ en al onze medewerkers zijn u allen
héél erg dankbaar voor uw getrouwheid in gebeden en ondersteuning van
het zendingswerk in Santa Bárbara do Tugúrio.
In negen gemeenten mocht onze Braziliaanse voorganger Fernando het
Woord van God brengen. Ik vertaalde hem en Ismaël zong in elke dienst
een prachtig Braziliaans lied. Ook konden wij zes keer de film over het zendingswerk vertonen. De ontmoeting met voorgangers, oudsten, zendingscommissies, sponsors, broeders en zusters. In alle gemeenten was het
verwarmend, liefdevol en sympathiek. Voor Fernando is het een hele fijne
ervaring geweest. Hij was nog nooit in het buitenland geweest en hij heeft
veel genoten van de vele mooie tuinen, bloemen, parken en vooral ook de
prachtige autobanen en wegen. Ismaël was sinds zijn twaalfde jaar niet
meer in Nederland geweest. Ook voor hem was het een bijzondere tijd om
weer eens in Nederland te zijn. Ook om de familie weer eens terug te zien.
Om kort te zijn kunnen we zeggen dat de Heer met ons was, overal waar
we waren en waar we naar toe gingen. Ons werkverlof is tot een grote zegen geweest.
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Activiteiten in de kerk.
We hebben vaak gasten in de diensten van de kerk. Op 4 maart hadden we
gasten uit Bárbacena. Pastor Dimas kwam met een hele bus vol met mensen van zijn kerk om hier bij ons, in de grote zaal van de crèche, samen de
Heer lofprijs te brengen. Er was zang, getuigenis en een dansgroepje. Ook
Ismaël zong een mooi lied. Het was fijn om zó contact te hebben met andere christenen en samen de Heer groot te kunnen maken.
In het weekend
van 25 en 26 maart
hadden we gasten
uit Belo-Horizonte.
Er kwam een bus
met 34 broeders
en zusters. Ze
hadden een heel
programma.
Het
begon op zaterdagmiddag
met
een
programma
voor de kinderen
op het plein. Het
was heel jammer
Open lucht samenkomst.
dat het weer niet
meewerkte, maar
desondanks was het toch een geslaagde openlucht voor de kinderen. Zaterdagavond was er openlucht voor volwassenen, maar ook toen regende
het pijpenstelen. Zondagmorgen was er een stralende zon. Er was een
fantastische dienst. Vele mensen werden aangeraakt door Gods Geest. We
hadden een doopdienst en er werden 3 mensen uit onze gemeente gedoopt. Er was veel blijdschap en we dankten de Heer! Na afloop van de
middagmaaltijd gingen onze gasten weer terug naar Belo-Horizonte.
Precies zoals in Nederland hebben wij hier ook op de 2e zondag van mei
moederdag. We hebben de herdenking heel eenvoudig gehouden vanwege
de afwezigheid van onze voorgangers. De kinderen hebben gezongen en
gedichtjes voorgedragen. Alle moeders werden voorin de kerk geroepen en
er werd voor hen gebeden. Beth had een meditatie over het moeder zijn en
ze sprak vanuit Gods Woord over de moeder van Mozes. Na afloop van de
dienst was er een klein, eigengemaakt presentje voor elke moeder.
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Dienst in Boa Vista.
Toen onze voorgangers weer in ons midden waren, was er meteen een
dienst in Boa Vista gepland.
Zondag ging bijna de gehele gemeente daar naar toe, met in totaal 4 auto’s. De dienst was op het erf van Chico en Bella. We hebben al eens eerder over hen geschreven. Chico is
een persoon die een
strijker (bezweerder)
is. Vele mensen gaan
daar naar toe met
hun kinderen. hij
spreekt een formule
uit en strijkt met een
takje over het kind of
volwassene om genezing te krijgen. Het
zijn duistere praktijken van de tegenstander, iets wat God
Dienst in Boa Vista bij Chico en Bella.
verbied. (zie Deuteronomeum hoofdstuk 18) Zijn zoon Adelí en echtgenote Maria hebben een tijd geleden Jezus als hun Heer en Verlosser aangenomen en ondanks dat ze niet kunnen
lezen en te ver weg wonen om hier naar de diensten te komen, zijn ze toch
vast in het geloof. Voor Maria is gebeden en ze is bevrijd van het roken. Bij
deze ontmoeting hoorden we dat Adelí tegen zijn vader had gezegd dat hij
moest stoppen met de strijkerspraktijken, omdat hij problemen over de
familie haalt. Chico heeft geantwoord en hij denkt na over de boodschap
die wij daar mochten brengen en zal een besluit nemen. De volgende keer
zal hij het antwoord geven.
Helpt u mee in gebed, zodat hij besluit VÓÓR Jezus?!!!!
Radioprogramma.
Sinds 2 weken kunnen we weer geen radio-uitzendingen meer doen, omdat
de studio is gesloten. De reden van het sluiten is, dat de eigenaar van het
radiostation politieke en particuliere problemen heeft met de burgemeester
van de stad. We weten dat gebed alle dingen kan veranderen. We geloven
dat het goed is om Gods Woord door te geven door de radio,omdat veel
mensen luisteren en de Heilige Geest zeker zal spreken tot de harten om
die aan te raken en te veranderen. Helpt u mee in gebed? Er is veel strijd,
maar in Christus hebben we de overwinning.
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Cessa.
Cessa is een medewerkster van de crèche en een fijne christen. Jammer
genoeg is haar man geen christen meer. Omdat hij erg veel van biljart- en
kaartspelen houdt, is hij praktisch altijd in de bar te vinden. Gedurende 6
jaar lang dronk hij geen alcohol meer, omdat hij dat éénmaal bijna met de
dood heeft moeten bekopen. Sinds een paar weken geleden begon hij opnieuw te drinken. Hij is dronken in zijn Volkswagenbus gestapt, waarmee hij
de bananen naar de markt moet brengen voor de verkoop. Hij wilde er niets
van weten om een ander persoon de auto thuis te laten brengen. Cessa
vreesde het ergste wat ook inderdaad gebeurde Haar man kreeg een ongeluk met de auto. Gelukkig waren er geen derden bij betrokken. De auto zat
aan de voorkant volledig in elkaar. Het is de hand van God en de vele gebeden dat Carminho het er levend vanaf heeft bracht. Na enkele dagen in
het ziekenhuis gelegen te hebben en werd hij naar huis gestuurd. Na ongeveer een week werd hij opnieuw opgeroepen voor een operatie boven zijn
oog. Het gaat nu goed met hem. Hij kwam na het ongeval 3 maal in de
kerk, maar is nu weer steeds in de bar te vinden.
Cessa heeft veel kracht en steun ondervonden door de gebeden en zij geloofd zeker dat haar man terug zal keren op de weg van God. Als wij trouw
zijn in de gebeden en geduld hebben, zal God op Zijn tijd de volledige redding geven.

Cessa met haar kinderen.
Activiteiten in de crèche.
U weet toch dat we bij onze crèche ook een gezondheidspost hebben, om
de kinderen te controleren op hun gezondheid? Momenteel komt er veel
hulp van de zijde van de burgemeester. Op maandagmorgen komen medi-5-

sche studenten de kinderen onderzoeken. Op dinsdag komt de hele dag
een psycholoog en op donderdag komt de hele dag een fono-audioloog.
Deze mensen worden door de burgemeester betaald. We zijn er heel blij
mee, omdat we ook hiermee mensen en kinderen kunnen helpen. We hebben tevens ook de mogelijkheid om de bewuste mensen zelf te helpen. De
fono-audioloog zei dat ze zich erg prettig voelde op de crèche. Ze vond dat
het echt een omgeving was van vrede.
De psycholoog is een jonge vrouw die echt op zoek is naar "iets" in haar
leven. Lourdes heeft kunnen getuigen dat de leegte in de mens opgevuld
kan worden door Jezus Christus en dat het "iets" wat ze zoekt JEZUS is. Ze
was bezig om het “iets” in het spiritisme te zoeken, maar met zekerheid
kunnen we zeggen dat God een plan heeft met elk mensenleven en dat Hij
grote liefde heeft voor een ieder.
Brug in Fernandes.
In Fernandes, waar we ons landbouwproject hebben, is met de overstromingen in januari het bruggetje volledig kapot gegaan. De mannen moesten
door het riviertje waden om naar de varkens te gaan om die te verzorgen.
Maar in de kou is dat niet te doen (wij hebben het hier nu winter). Daarom
werden er een aantal
eucalyptusbomen omgehakt en die werden
door een paar stieren
naar de weg getrokken.
Van daaruit werden de
bomen met een vrachtauto naar Fernandes
vervoerd. Daar kon
men de handen uit de
mouwen steken en aan
het werk gaan voor een
nieuwe brug. Intussen
is die klaar en erg goed
geworden.
Stieren trekken de eucalyptusbomen uit het bos.
Wij willen allen nogmaals van harte danken, die het zendingswerk hier ondersteunen!! Weet dat God u zal vergoeden en zegenen!!!!
Vele hartelijke groeten en ook wij bidden u Gods zegen toe!
Uw Govert, Marlies en medewerkers.

-6-

Email nieuwsbrief
Wist u dat we ook maandelijks een e-mail nieuwsbrief verzenden? Wilt u
deze ook ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@zendingbrazilie.nl

Kleine kinderen uit de crèche aan het eten.

Financieel steunen
Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester.

1)

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks een bedrag van
1)

€

af te schrijven van mijn bank/postbank rekening.

Dit bedrag is bestemd voor:

het evangelisatiewerk van Govert en Marlies
2)
het kinderadoptieplan

Naam:

Adres:

Plaats:

(Post)bankrekening:

Datum:

Handtekening:

1)
2)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Vul het vakje van uw keuze in.
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2)

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 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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