Nieuwsbrief 128 september 2016
”Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult
weten, dat Ik de Here ben.” Ezechiël 36:11b.
Geliefde zendingsvrienden,
We willen alle broeders en zusters die met ons meewerken door gebed
en gaven heel hartelijk danken en Gods rijke en onmisbare zegen toewensen. De Heer is zeer goed, is trouw, is liefdevol en is onze kracht,
toen en tot vandaag. Ik mag zeggen dat we dat hebben kunnen ervaren
meer dan ooit in ons leven, met de pijn en verlies van mijn moeder
Marlies, we missen haar elke dag. Maar onze God is ons echt tot steun
geweest om door te gaan ondanks alles. Aan Hem alle lof en eer!
We danken de Heer ook daarvoor elke
dag. Dat de Heer ook diegene die nu
door rouw gaat, en dit leest kracht en
moed geeft om verder gaan, is ons gebed en onze wens.
Graag tot ziens.
Eliana, voor het hele team.

Jubileum dag gemeente in Mercês
Op 18 juni mocht onze zustergemeente
in Mercês het 2-jarig bestaan van het
nieuwe gebouw vieren, en ook dat pastor
Antônio daar nu al 2 jaar voorganger is.
Dat werd gevierd met een speciale dienst,

waar de twee gemeentes bij elkaar kwamen in Mercês, met het optreden
van beide zangkoren en de dramagroep “Adoradores sem Limites”, en
een gastspreker. Met aan het eind hapjes, frisdrank en taart voor iedereen. Het was een gezegende en fijne dienst waar we boven alles de Heer
mochten danken en lofprijzen voor alle zegeningen. Met de gemeente
gaat het heel goed en de diensten worden goed bezocht. Er zijn 3 kandidaten voor de gezamenlijke doopdienst op 28 augustus a.s., die gehouden wordt in het grote kerkgebouw in Santa Bárbara do Tugúrio waar nu
ook de zegen van een doopbad is, sinds twee jaar.
De gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
Met de gemeente
gaat het goed, regelmatig komen er ongelovigen de zondagse samenkomst
bijwonen. Maar echte
bekering zit er helaas
niet altijd in. De mensen hebben veel gebed nodig, ze leven
met de gedachte: “Ik
ben katholiek geboren, en dat zal ik zijn tot mijn dood.” Waarbij ze ook
nog allerlei beelden aanbidden, helaas. De gemeente in Santa Bárbara
heeft nu 2 doopkandidaten. De zondagen zijn meestal beter bezocht dan
de diensten op de woensdag en de gebedsdienst op vrijdagavond. Het is
jammer dat er dan niet veel broeders en zusters komen. Het groepje dat
wel komt is meestal hetzelfde. We bidden dat de Heer de gemeente vult
met honger naar zijn Woord, en het verlangen om God ook te zoeken en
te aanbidden in zijn Huis. Om zo gemeenschap te hebben met elkaar als
broeders en zusters in de Heer. Op de woensdagen hebben we altijd een
Bijbelstudie. Meestal zitten we in een kring, en zingen we eerst wat liederen en dan bestuderen we de bijbel met elkaar. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. Altijd heel leerzaam.
-2-

Maria Cláudia opgedragen
In de vorige nieuwsbrief hebben we een
stukje met foto over zuster Cleidemeia
geschreven, die een babyshower van de
gemeente kreeg. We mogen u nu via
een foto voorstellen aan haar kerngezonde en prachtige dochtertje Maria
Cláudia, ze is geboren op 29 juni, en het
gaat heel goed met moeder en kind. Ze
is opgedragen aan de Heer op
Vaderdag 14 augustus.
Uitstapje Gemeente
Op 28 juli mochten we voor het eerst met de hele gemeente een
uitstapje maken naar de dierentuin in Belo Horizonte. Eén van de zusters
in de gemeente regelde alles voor ons, de gehuurde bus was zo vol, dat
mijn vader Govert ook met zijn auto vol mee moest rijden. We vertrokken
om 05:00 uur ’s morgens en waren we rond 20:30 uur ’s avonds weer
terug. Het was een hele geslaagde dag, gezellig en ontspannen. Vooral
voor de kinderen natuurlijk.
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Vaderdag
Op 14 augustus mochten we weer Vaderdag vieren in de gemeente. Van
de dramagroepsleden “Adoradores sem Limites”, werden de ongelovige
vaders ook uitgenodigd, zodoende konden die ook het woord van God
horen.
Na afloop kregen ze
van hun jongste kind
een aandenken en
mochten we het vieren
met frisdrank en taart.
De dramagroep had
ook weer een goed
toneelstukje voor deze
dag.

Jubileum en doopdienst in Santa Bárbara
Op zondagmiddag 28 augustus werden er 5 kandidaten gedoopt. 3 uit de zustergemeente in
Mercês en 2 uit de gemeente hier in Santa
Bárbara. We hebben een heel gezegende doopdienst gehad, de kerk was goed vol.
Op de uitnodiging voor bekering ging één man
naar voren en nam de Here Jezus aan als Heer en
Verlosser. Halleluja, in de hemel is er feest geweest vandaag, omdat één mens tot bekering
kwam. Deze man heeft al eerder zijn huis opengesteld voor de gemeente om huissamenkomsten te
houden en toen is het zaad van het woord van
God in goede aarde gevallen en nu tot vrucht gekomen. Godzijdank, aan Hem alle eer en glorie! Vandaag mochten we
ook de Here danken voor alweer twee jaar in het nieuwe kerkgebouw en
dat pastor Anivaldo bij ons voor gaat.
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Van het bestuur

Eerder dit jaar vond de overdracht van verantwoordelijkheden plaats van de oude naar
de nieuwe generatie. Ismaël is nu de voorzitter van de Braziliaanse stichtingen (Kerk en
Kinderdagverblijf). Govert is Erevoorzitter.

Hierbij nog een foto waarin met
dankbaarheid afscheid werd
genomen van Govert en Marlies toen Ismaël en Lourdes
werden ingezegend.

Wij willen graag nogmaals bekendmaken dat de familie Jonker binnenkort met verlof naar Nederland komt, en wel van 24 september tot 17
november van dit jaar!
Lourdes, de vrouw van Ismaël, zal deze keer ook meekomen. Zij is de
hoofdverantwoordelijke voor het Kinderdagverblijf. Het is voor haar de
eerste keer dat ze naar Nederland komt. Met Eliana of Govert als tolk is
communicatie met haar ook goed mogelijk.
De familie Jonker zal verblijven in een vakantiebungalow in Noordwijkerhout. Adres: Bungalowpark Sollasi, Duinschooten 12, Huis nr. B128, 2211
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ZC Noordwijkerhout. In Postvak B128 bij de receptie wordt hun briefpost
afgeleverd. Vaste telefoon: 0252 347936. Mobiel nummer: 06-83651829
Als u, of uw kerkelijke gemeente hen wil ontmoeten kunt u mailen naar
het “info emailadres” (=afzender van deze brief), of rechtstreeks naar:
l.schotte@filternet.nl of bellen naar 010-4748009.
Als de familie gearriveerd is kunt u hen ook rechtstreeks benaderen.
Ontmoetingsdag 8 oktober
We hebben een ontmoetingsmiddag georganiseerd om meer mensen de
gelegenheid te geven om de familie Jonker persoonlijk te ontmoeten.
Deze informele middag wordt gehouden op zaterdag 8 oktober van
14:00-17:00 in de kerk van onze voorzitter, ds. Helder. Adres: Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen.
Vanaf 13:30 bent u welkom om te genieten van een kopje koffie, thee of
frisdrank. U maakt kennis met de familie en het bestuur. U hoort nieuws
van de familie Jonker zelf, er zal een PowerPoint presentatie zijn over het
werk en er is tijd om vragen te stellen.
Om een idee te krijgen op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vragen
we u een e-mail te sturen naar l.schotte@filternet.nl met ongeveer het
aantal personen dat wil komen. Liefst voor 20 september, of daarna naar
de contactpersoon (zie Attentie hieronder).
Tot slot een zegengroet namens de familie Jonker en het bestuur,
Leen Schotte, secretaris St. Zending Brazilië voor Christus
Attentie:
Van 20 sept. tot 1 oktober is Leen Schotte niet bereikbaar.
De contactpersoon voor deze periode is dan:
Jacques Helder tel. 033-2465275,
email: helder@solcon.nl
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk

Wilt u met ons danken voor:
• Dat de kerken actief zijn in beide plaatsen, ook de jeugd!
• De Braziliaanse voorgangers en oudsten in de gemeentes
• Het ontspannen uitje naar de dierentuin.

We vragen uw gebed voor:
• Geestelijke groei, ook bij de jonge “Aanbidders zonder grenzen”
• Wijsheid voor het nieuwe leidersteam.
• Het Kinderdagverblijf, dat er goede vervanging voor Lourdes is
• Een goede reis naar Nederland en aanpassing aan het weer en het
geestelijke klimaat
• Een voorspoedig herstel van Govert na zijn heupoperatie.
• Een vruchtbaar verlof in Nederland, dat het een zegen zal zijn voor
alle betrokkenen.
• Financiën voor het verder afwerken van beide kerkgebouwen
• Fátima de vrouw van oudste Expedito, zij wordt behandeld voor
borstkanker.
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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
Postadres van en contact met de familie 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_ib0802z2fol.pdf
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus p/a Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen
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