Nieuwsbrief 144 maart 2020
Geliefde zendingsvrienden, belangstellenden en familie,
De eerste nieuwsbrief van 2020. We hopen dat u fijne en gezegende
feestdagen hebt gehad, en dat alles goed met u gaat. Hier in Brazilië
hebben veel gebieden te maken met noodweer. Er zijn al meer dan 50
mensen overleden. Godzijdank heeft het hier niet zo veel geregend als in
2016, toen Santa Bárbara ook wateroverlast had omdat de rivier hier ver
buiten zijn oevers getreden was.
Gemeentedag in Mêrces
Op 19 december, 7 dagen na onze terugkomst in Brazilië, hadden we de
jaarlijkse gemeentedag in Mêrces voor beide kerken. Op een heel mooie
buitenplaats met een zwembad die we nu weer konden huren. Vooral de
kinderen vinden dat prachtig.

Gemeentedag

Ook dit jaar kon de gemeente God danken voor een gezegend 2019. Tot
hiertoe heeft de HERE ons geholpen, dat kunnen we getuigen. De Heer is
trouw en zeer goed voor ons geweest.

We hebben een fijne dag met elkaar gehad, een samenkomst ‘s morgens,
een heerlijke barbecue en in de middag sport en spel.
Oudejaarsdienst met getuigenissen
Op dinsdag 31 december 2019 hebben we in de kerk een oudejaarsdienst gehouden zoals we nu al een paar jaar doen. We begonnen om 22
uur met gebed en zingen en daarna werd er gelegenheid gegeven voor
getuigenissen. Ismaël heeft een auto vol mensen uit de gemeente
Mercês gehaald die het ook fijn vonden om Oud en Nieuw in de kerk te
vieren.

Oudejaarsavond viering in de kerk

Ook Eunice heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar
getuigenis te geven over hoe ze het in Nederland ervaren heeft en wat
dat met haar heeft gedaan. Erg mooi om te horen en te zien hoe ze
groeit; vooral ik als tante ben erg trots op haar.
Na afloop zijn we biddend het jaar 2020 in gegaan. Daarna hadden we
tijd om gezellig na te praten. Ieder had een schotel met iets lekkers
meegenomen.
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Huwelijk van Eunice en Rafaël op 25 januari
Wat een bijzonder mooie dag is het geweest. Woorden schieten tekort.
Wat was het bruidspaar mooi. De Heer is zo goed! Vrijdag 24 januari viel
de regen met bakken uit de hemel, de hele dag door. Wie dat zag werd
automatisch bang voor een bruiloft met regen. Maar we hebben een
machtige God, en er is geen druppel regen gevallen op die zaterdag; het
was bewolkt en het was aangenaam lekker buiten. En Eunice had een
heerlijke en relaxte tijd bij de schoonheidsspecialiste. Ik kwam later
binnen voor mijn make-up en ze was de rust zelve.

Entree van de bruid in de kerk

Ik had die dag de eer om Eunice naar de kerk van Rafael in Barbacena te
rijden, we moesten wel lachen, op hoge hakken en in een lange jurk
achter het stuur.
De kerk was propvol: 300 mensen konden er zitten en 150 tot 200
mensen moesten staande de dienst bijwonen.
De receptie na afloop in het restaurant liep uit de hand helaas, want ze
hadden niet gerekend op zoveel mensen. Lourdes vertelde mij dat er
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heel wat mensen zonder uitnodiging zijn gekomen, uit nieuwsgierigheid
of omdat ze de familie Jonker kenden. De koks hebben zich wel aangepast en meer eten gemaakt, alleen de zaal was te klein en werd daardoor
te warm. Dat was wel jammer, want wij als familie konden niet feestvieren met het bruidspaar, dus na een uurtje ben ik met pa en onze gasten
naar huis gereden.

Het bruidspaar

Maar het was een prachtige emotionele trouwdienst. Ter herinnering aan
Rafaëls vader, mijn moeder en de moeder van Lourdes, die al overleden
zijn, kwamen 2 kinderen met een ballon binnen met hun namen erop. Erg
mooi bedacht van ze.
Omdat Rafaël brandweerman is werd er ook een speciale ceremonie door
zijn collega’s gegeven, wat ook erg mooi was. Kortom, een dag om nooit
meer te vergeten.
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Erehaag van de Brandweer

Verloving van Magna en Marc bij Govert in de tuin
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Verloving Magna en Marc
Op zondag 26 januari hebben we in het huis van papa de verloving van
Magna en Marc gehad. Marc was samen met zijn ouders naar Brazilië
gekomen voor de bruiloft van Eunice en Rafaël, en maakte van de
gelegenheid gebruik om Magna ten huwelijk te vragen met een prachtig
mooie ring.

Magna en Marc
met Nico Hensen

Ze hebben Nico Hensen van het Kinderhuis in Sâo Jose do Rio Pardo
gevraagd om hen te zegenen. We hebben met elkaar gegeten en daarna
nog even een mooie groepsfoto gemaakt.
Dit jaar hopen Magna en Marc met elkaar te trouwen, zodra ze alle
papieren in orde hebben. Daarna willen ze samen in Nederland gaan
wonen met de kinderen.

Namens ons allen uit Brazilië, willen we u van harte groeten en Gods
zegen toewensen en bedanken voor uw betrokkenheid, gaven en
gebeden voor het werk.
Eliana Jonker
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor Alexandre en Emily. Voor bescherming en dat zij goede keuzes
zullen maken.
 Voor Magna en Marc, dat alle documenten rondom het trouwen en
de verhuizing naar Nederland in orde zullen komen.
 Voor Goverts leven en gezondheid, en mijn gezondheid (Eliana).
 Voor Ismaël en Lourdes, voor wijsheid, kracht, moed en gezondheid
om het werk te leiden.
 Voor Eunice en Rafaël die net getrouwd zijn.
 Voor zus Karin en haar verloofde Vinícius.
 Voor de medewerkers van het Kinderdagverblijf en de kinderen. Ze
zijn op 10 februari weer gestart.
 Voor de voorgangers en hun vrouwen in het leiden van de
gemeentes.
 Voor een gezegend carnavalsweekend met de gemeente van 22 - 25
februari.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Voor de bescherming van de Heer in deze tijd van veel regen.
 Voor de fijne afsluiting van en terugblik op het jaar 2019, voor alle
hulp, al uw gebeden en giften.
 Voor de gezellige en gezegende gemeentedag die we mochten
hebben.
 Voor de prachtige en gezegende bruiloft van Eunice en Rafaël.
 Voor de zegen die de Heer ons steeds weer geeft. Zijn zorg en liefde
zien we door alle strijd heen. Dank u Heer!
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Ondersteuning van het werk in Brazilië
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Stationsweg 369, 3925 CB Scherpenzeel (033 – 2465275)
Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeente Groningen
Br. C.J. Du Fossé – Mortsel (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland
Postadres van en contact met de familie Jonker:
Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,
Minas Gerais, Brazilië.
Telefoon: 0055-3233651476
E-mail: elianajonker@hotmail.com of cena.jonker.brazilie@bol.com.br
Ondersteuning van het werk in Brazilië
Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.
Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben
een ANBI beschikking.
Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link
kunt u vinden op de website van de stichting onder “contactgegevens”.
In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene
omschrijving aan te houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van de
nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een
briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar
info@zendingbrazilie.nl
Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief kan op dezelfde manier.
Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.
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