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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"Meer realiseren dan het vereiste."
Toen zij hem genoeg had laten drinken, zeide zij:" Ik zal ook voor uw kamelen putten, tot dat zij genoeg gedronken hebben."
Genesis 24:19
Lezen Matheüs 10:40-42 en Lucas 6: 27-38
Rebekka, dochter van Betuël, was heel druk met haar dagelijkse werkzaamheden, dat was o.a. water halen uit de bron. Er bevond zich echter
een vreemdeling bij de bron en die vroeg haar een beetje water om te drinken, terwijl hij rustig bij zijn karavaan met kamelen bleef. Het meisje, zonder
bedenkingen of gemopper, maar vriendelijk en bereidwillig, gaf de knecht te
drinken. Daarna ging ze ook water putten voor de kamelen, kruik na kruik
werd uitgeschonken en dat ging zo door totdat alle kamelen voldoende
hadden gedronken. De knecht had een opdracht, het zoeken van een bruid
voor de zoon van zijn baas. De aanstaande echtgenote moest voortreffelijke kwaliteiten hebben. Rebekka leek deze persoon te zijn. De knecht vroeg
alleen maar wat water te drinken en vrijwillig koos zij ervoor om ook water
te putten voor de kamelen totdat ze allen genoeg gedronken hadden. De
knecht zag in Rebekka een speciale grootheid en hij dankte God daarvoor.
Later nam hij haar mee naar Abraham, zijn baas. Doordat Rebekka zonder
reclameren of mopperen bereid was een extra werk te doen, heeft zij een
roemrijke toekomst veroverd, want die vreemdeling was een knecht van de
grote aartsvader Abraham. Als bruid van zijn zoon Isaäk had zij het privilege te behoren bij het voorgeslacht van de Heer Jezus Christus, de Redder
van de wereld. Bent u bereid om nog meer te geven dan van u gevraagd
wordt? Bent u bereid om te helpen, om te geven met blijdschap uit liefde
voor uw Heer en Meester? Bent u bereid om meer te realiseren dan het

vereiste? Bent u gevoelig en attent voor de nood van de mensen ver weg of
dichtbij? Dat extra, brengt voor u die extra zegen!
Gebed: Heer wilt u mij/ons leren om blijdschap en tevredenheid te voelen in
het doen van méér dan het gevraagde of vereiste opdat Uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Helpt u mij/ons om vriendelijk en behulpzaam te zijn
voor mensen die onze aandacht, hulp en liefde zo hard nodig hebben. In de
Geest van onze Meester en in Uw Naam Heer Jezus. Amen.
Geliefde Zendingsvrienden,
In de wereld zijn veel natuurrampen, overstromingen en aardbevingen en
dan nog de terroristenaanslagen en corruptie. Wat is het heerlijk dat we
temidden van zoveel verdriet en nood, ons geborgen mogen weten in de
Heer. Hij geeft rust en vrede en dat mogen we uitdragen en verkondigen!
Wij hebben hier nu winter en wij hebben het echt koud als het ‘s morgens
en ‘s nachts 10 graden is of nog minder, wij hebben hier geen kachels. Wij
ontvangen van enkele mensen uit Nederland gebruikte kleding en vooral in
deze tijd is er veel belangstelling. De mensen komen vooral kijken of er ook
truien zijn. De kosten van winterkleding (in feite van alles) is hier nogal
hoog en de mensen zijn erg geholpen met die Nederlandse gebruikte kleding die in feite nog heel goed is en van een heel goede kwaliteit. Dank u
wel voor de mensen die ons die kleding toesturen!!
Gemeente en evangelisatie.
In de Gemeente gaat het erg goed. De Heer zegent en geeft vrucht op de
arbeid! De diensten zijn zo vol, dat er steeds banken bijgezet moeten worden. We zijn zelfs mogelijkheden aan het bekijken hoe we de kerk kunnen
verbouwen en groter maken. Een klein stukje grond achter de kerk zou
goed gebruikt kunnen worden maar de eigenaar wil het niet aan ons verkopen. Maar voor de Heer is niets onmogelijk, we brengen het in gebed.

Ook op woensdagavond zit de
kerk vol!
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Er zijn verscheidene mensen die gedoopt willen worden, maar het is goed
als er eerst wat meer geestelijke groei is en gedegen studie over de doop!
Er is een jong vrouwtje, bijna 22 jaar, ze heet Tatiane en heeft een dochtertje van 1½ jaar. De vader van haar kindje en zij wonen samen. Nu heeft die
man, die ook drugs gebruikt, verkering met een jong meisje van 15 jaar en
die twee zien daar helemaal geen problemen in. Maar het geeft Tatiane
heel veel verdriet en dat heeft haar zover gebracht dat ze nu haar toevlucht
en kracht zoekt bij God. Gelukkig stuurt God niemand weg die tot Hem
komt. Tatiane komt nu naar de diensten. We hebben haar een Bijbel gegeven en haar aangemoedigd om dóór te gaan ondanks de tegenstand van
de vijand. Wilt u ook voor haar bidden, zodat er verandering komt in haar
situatie.
We hebben nu éénmaal in de veertien dagen een speciale bijeenkomst
voor echtparen, in de zaal van de crèche. We bestuderen vanuit de Bijbel,
hoe God graag wil dat de familie functioneert, hoe de echtparen met elkaar
moeten omgaan, hoe de financiële problemen op de lossen, hoe een Bijbelse opvoeding te geven aan de kinderen enz. enz. De jonge echtparen
vinden het erg leerzaam en fijn en er komen ook niet christelijke echtpaartjes die ook graag willen weten hoe God alles heeft bedoeld.
Radiouitzendingen.
Wij hebben een tijdlang geen uitzendingen kunnen doen van ons programma "Christus de Waarheid die bevrijd!" Er was onenigheid tussen de exburgemeester, die de eigenaar is van het radiostation, en de huidige burgemeester. De radio werkt nu alleen met muziek, de hele dag door, zonder
omroeper(ster). Pastor Fernando is met de ex-burgemeester gaan praten
en hij gaf onmiddellijk toestemming dat wij ons programma weer mogen
uitzenden. Zo zijn we dus weer opnieuw begonnen. We zijn daar erg blij
mee en hebben de Heer gedankt voor wat Hij in het hart van die exburgemeester heeft bewerkt. Het is een erg gezegend werk, bereikt veel
mensen en geeft veel openheid onder de mensen die Gods Woord graag
beluisteren. God prepareert en opent de harten voor Zijn Woord!! We zijn
ook weer begonnen met de Bijbelquiz, waar ook veel belangstelling voor is.
We zijn dankbaar voor de mensen uit Nederland die bijdragen, opdat we
hier Bijbels kunnen geven aan de winnaars van de quiz.
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Educatief centrum nieuwe morgen (crèche).

Magna met een aantal kinderen in de speeltuin

Er zijn de laatste tijd nogal wat problemen met ziekte en uitvallen van de
e
medewerkers. Magna is 5 maanden in verwachting van haar 2 kindje,
maar het is een risico zwangerschap. Ze moet volledig rust houden anders
loopt ze het gevaar haar kindje te verliezen. Ze mag dus niet werken. Danie
ëlle krijgt haar 2 kindje in augustus en dan krijgt ze ook 4 maanden zwangerschapsverlof. Cessa had haar kleine teentje gebroken en is al enkele
maanden uitgeschakeld. In het begin van het jaar had Beth een operatie
waardoor ze ook een tijd uit de running was. Al met al heeft Lourdes heel
wat te regelen en zelfs moeten er andere mensen aangetrokken worden om
de lege plaatsen op te vullen. Er is een grote lijst met mensen die graag op
de crèche willen werken, maar.... wie is de geschikte persoon op de juiste
plaats? Er zijn 2 jonge meisjes die stage lopen op de crèche en zij helpen
ook echt hier en daar wel mee. Er is ook nog een jong meisje die voor voedingsdeskundige studeert en die ook voor 1 maand stage loopt op de crèche. Zij gaat leuk met de kinderen om. Ze heeft met de kinderen een theaterstukje ingestudeerd en met de kinderen opgevoerd voor andere kinderen. Zo wordt, spelenderwijs, aan de kinderen duidelijk gemaakt wat gezond eten is en wat er in de voeding belangrijk is voor een goede gezondheid.
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Verhaal van Lourdes: Ons werk met de kinderen en tieners hier op het
Educatief Centrum Nieuwe Morgen, wordt door vele families, onderwijzeressen e.a. erkend als van grote waarde. Door de maaltijden die de kinderen krijgen worden de families financieel geholpen, we helpen met de hygiëne en we leren de Bijbelse principes zoals: redding van je ziel door Jezus
Christus, liefhebben, vergeving vragen en geven, geen lelijke woorden uitspreken, niet vechten, gehoorzaamheid enz. enz. We hebben daar ook
goede video's voor. De mensen roemen ons werk omdat ze positieve resultaten zien in het gedrag van de kinderen.

Grote kinderen krijgen bijles in de studiezaal

Op de baby en peuterafdeling zijn nu momenteel 8 kinderen en dat geeft
veel werk en inzet. We vragen uw gebed voor de medewerkers en de kinderen.
In de helft van de maand Juli hebben de scholen een paar weken vakantie.
Vakantie bijbel school (vbs).
Vanwege die schoolvakantie willen wij weer van deze periode gebruik maken om een VBS te houden. We gaan met de voorbereidingen beginnen en
we nodigen de kinderen uit en vooral ook kinderen uit de buurt die niet op
de crèche komen. Wilt u met ons mee bidden voor onze voorbereiding, voor
de leiding, dat er een groot aantal kinderen mogen komen en dat Gods
Woord ingang mag vinden in de kinderharten.
-5-

Landbouwproject.
Op het landbouwproject gaat het goed. We hebben een behoorlijk aantal
mensen die melk bij ons kopen en dat helpt ons natuurlijk met de inkomsten. Dagelijks gaat er ook melk naar de crèche wat daar dan natuurlijk
wordt gebruikt voor de kinderen. De tractor was sinds een behoorlijke tijd
niet meer in gebruik omdat de burgemeester een tractor kocht en gratis
ging ploegen, inclusief bij onze klanten. In overleg hebben we besloten de
tractor te verkopen, wat inmiddels een realiteit is geworden. We konden
met dat geld o.a. heel wat rekeningen afbetalen en dan hebben we plannen
dat Govert, Ismaël en Fernando het volgende jaar naar Nederland gaan om
een tournee te houden langs al de gemeenten en groepen die het werk hier
ondersteunen. Zo kunnen zij dan onze opvolgers leren kennen en weten
dat de voortgang van het werk hier, zo de Heer wil, is verzekerd. Er is daarvoor heel wat te organiseren, in Nederland zowel als hier in Brasil. Maar zo
de Heer wil zal het gelukken, we bidden ervoor. Helpt u ons mee in gebed?
Wij danken allen die meeleven, bidden en geven voor dit werk, wat een
werk is van Gods hart. Een werk dat wij hier in Brasil beslist niet kunnen
doen zonder dat u ons ondersteunt, met uw liefde en medeleven, met uw
gebeden, en met uw gaven. Wilt u ons en het werk hier in Sta. Bárb. a.u.b.
niet vergeten.
Ook wij bidden u dagelijks Gods zegen toe!!
Hartelijke groeten van Govert en Marlies, Ismaël en Lourdes, Fernando en
Daniëlle en andere medewerkers.

Onze stagiaire geeft voedingsadvies aan ouders en kinderen
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Van de voorzitter.
Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vruchten ten eeuwig leven,
b
opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Joh. 4:36-37 .
De één zaait, de ander maait. Wat een bemoediging is het als je vrucht
mag zien van je werk en daarvoor loon ontvangt! Dat gebeurt ook in het
maatschappelijk leven, je krijgt loon naar werken.
In Hebreeën 6:10 staat: God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou
vergeten en de liefde, die gij voor Zijn naam getoond hebt door de diensten
welke gij de heiligen bewezen hebt.
Beste broeders en zusters, sponsors. We zien hierdoor dat een goede samenwerking hier in Nederland en daar in Brazilië van groot belang is om
zielen te winnen voor onze Heer en Heiland. Door de nieuwsbrief kan het u
opgevallen zijn dat de Heer de activiteiten zegent. Na een tijd van zaaien
door Govert en Marlies in volharding, blijkt nu dat de kerk weer vol is, mede
door samenwerking met het team, o.a. Ismaël, Lourdes, Fernando en Danielle die zich ook inzetten met het radiowerk waar respons op komt. Dan al
het kinderwerk van ruim 100 kinderen, elke dag eten en dat is een hele klus
en vraagt veel organisatie.
Zoals dan in de Bijbel staat dat de zaaier en de maaier zich tezamen verblijden, want het zijn vruchten voor het eeuwige leven. Laten ook wij die het
werk biddend en financieel ondersteunen volharden om hen te helpen. Het
plan van Govert is om volgend voorjaar (april/mei 2006) met Ismaël en Fernando naar Nederland te komen, want deze jonge krachten zullen met het
werk doorgaan en het is goed om hen te leren kennen en te ontmoeten.
Miischien kunt u een spreekbeurt invullen voor die tijd. Het zal goed zijn
voor de voortgang van het werk in Brazilië om hen te leren kennen. U zult
ook verrast zijn wat de Heer ook door deze jonge mensen wil doen.
Voor allen die meehelpen in dit werk bidden we de zegen van God toe.
Namens het bestuur,
G.H. Hendriksen

P.S.
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
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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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