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“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle
omstangdigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus
Jezus, verlangt.”
1 Tess 5:16-18
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Ten eerste hoop ik dat alles goed met u allen gaat. We leven in een moeilijke tijd, vol onzekerheden vanwege het corona virus. Maar wij kunnen
gelukkig van één zekerheid spreken en dat is dat we, ondanks alles wat er
ook op aarde gebeurt, een grote en liefdevolle Vader in de henel hebben,
die voor ons zorgt, ons niet in de steek laat en van ons houdt. We zijn
niet alleen, Hij is altijd met ons. Onze dank en eer is aan Hem, die ons
kracht geeft. Dankuwel Here Jezus.
Hoe het met ons gaat?
Met ons gaat het goed; niemand in ons stadje Santa Bárbara do Tugúrio
heeft het corona virus opgelopen. Helaas zijn in Mercês 2 mensen posi-

Eunice leert de kinderen goed hun handen te wassen

tief getest en zijn in Barbacena 4 mensen aan het virus overleden. We
proberen daar zo min mogelijk heen te gaan en wanneer we gaan, gebruiken we alcoholgel en mondmaskers en houden we 2 meter afstand.
Ik hoor dat de pandemie gelukkig in Nederland de goede kant op gaat.
Daar ben ik erg blij mee. Helaas is het hier in Brazilië nog niet zo ver. De
sterftecijfers stijgen nog. We zitten nu op meer dan 36 duizend mensen
die al aan het virus overleden zijn. Zolang de cijfers stijgen blijft Brazilië
in quarantaine. Veel winkels zijn nog dicht. Maar ik hoop en bid dat we in
de volgende nieuwsbrief beter nieuws voor u hebben.
Het Kinderdagverblijf
Sinds 18 maart zijn de deuren hiervan gesloten, net als van de scholen
hier. Lourdes wacht op toestemming om weer open te gaan. Maar er is
nog steeds geen zicht op. Het Kinderdagverblijf gaat 1 dag per week half
open voor de medewerkers om het gebouw schoon te houden.
In begin van het jaar had Lourdes weer een groepje kinderen van twee
jaar oud aangenomen. De ouders hadden dit met elkaar aan Lourdes
dringend gevraagd (er is veel behoefte aan, zodat de ouders kunnen
gaan werken). Zelfs de burgemeester heeft daarvoor meer hulp gestuurd.
Maar door de pandemie is het van korte duur geweest helaas!
Nu kunnen de ouders elke vrijdag werkjes ophalen voor de
kinderen, zodat ze thuis hiermee aan de slag kunnen. Ook heeft Lourdes
een Whatsapp groep gemaakt met de ouders, om leuke vídeo’s en
muziek te delen en suggesties door te geven, spelletjes om met de
kinderen thuis te doen, enz., enz.; ook om vragen te beantwoorden, en
om hun online steun te geven, wanneer nodig. Daar wordt veel gebruik
van gemaakt. De wat grotere kinderen ontvangen van school hun
huiswerk.
Gelukkig dankzij uw financiële steun kunnen we alle medewerkers
gewoon doorbetalen, zodat niemand zonder inkomsten zit of in
financiële problemen komt. Daar zijn we zo ontzettend blij mee, want
ieder heeft een gezin thuis en moet eten en drinken, en er zijn rekeningen die betaald moeten worden. Het Kinderdagverblijf kon ook deze
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maanden veel gezinnen helpen met voedsel, omdat we een voorraad
hadden die we vanwege de houdbaarheid niet langer konden bewaren.
Daar waren de ouders erg blij mee. Aan één kant bespaar je geld, als de
deuren gesloten zijn, maar aan de andere kant gaat het onderhoud gewoon door. Ook de 2 kombi busjes hebben zo hun kosten doordat ze
blijven rijden; we konden nu alle banden vernieuwen, die daar echt aan
toe waren.
Geneentes: Santa Bárbara
do Tugúrio en Mercês
Van 22 februari tot en met de
25ste hebben we met beide
gemeentes een alternatief
carnaval gehouden. Samenkomsten waren toen nog niet
verboden. Het was helemaal
in het oerwoud en vanwege
de regentijd was het niet zo
makkelijk te bereiken. Misschien was dat ook de reden
Locatie van het carnavalsweekend
dat het dit jaar niet druk bezocht is geweest. Toch hebben we de zegen en aanwezigheid van God in
ons midden kunnen ervaren. Door onze geluidsapparatuur hebben we
bovendien het evangelie aan de buren kunnen brengen.
Nu zijn in beide geneentes de deuren nog dicht en mogen we geen
diensten houden i.v.m. het corona virus. Wel houdt de kerk op woensdag- en zondagavond, wanneer er normaal gesproken een dienst is, de
deuren open, voor als er iemand een gesprek wil of gebed nodig heeft.
Maar met alle zorgmaatregelen uiteraard.
We hebben een Whatsapp groep gemaakt voor de gemeente. Zo houden we digitaal contact met elkaar en delen vídeo’s, muziek, audio’s en
teksten. Eunice maakt op woensdag en zondag een digitaal kerkdienstschema voor thuis en stuurt het naar de whatsapp groep. In iedere
digitale dienst is ook een woord uit de bijbel om naar te luisteren. Met
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elke keer een andere spreker. In deze digitale tijd mogen we dankbaar
zijn dat we zoveel middelen hebben om naar het woord van God te luisteren, mee te zingen, enz. Op de eerste zondag van de maand ontvangen
we het avondmaal thuis om als gezin samen het avondmaal te vieren.
Familie Jonker
Met mijn vader Govert gaat het goed ondanks de ziekte van Alzheimer.
Hij neemt 8 verschillende medicijnen in per dag voor allerlei lichamelijke
probleenpjes, maar niets ernstigs. Het heeft ook met de leeftijd te maken.
Pa’s geheugen gaat wel steeds meer achteruit, maar hij heeft ook goede
dagen. Hij is erg dement geworden. Alles is ineens weg; zijn leven is eten,
slapen, lezen, journaal kijken; veel meer doet hij niet meer. Als hij niet
slaapt, zit hij in zijn kantoor te lezen.
Ik was in maart begonnen buiten met hem te wandelen. Het was erg fijn
dat te doen, want eindelijk zagen de mensen papa weer eens. Ze vroegen
vaak hoe het met hem ging, maar ze zagen hem nooit omdat hij niet buiten kwam. Zin om te wandelen heeft hij niet, omdat hij erg moe wordt,
maar ik zet het door en dan gaat hij wel mee. Dat is goed voor zijn
gezondheid en voor de sociale contacten. Hij heeft ook verder geen
beweging.
Na twee dagen moest ik alweer stoppen vanwege het corona virus. Ik
hoop dat de pandemie snel voorbij is, zodat we weer samen kunnen
wandelen. Ook voor mij is
het goed. Ik heb fibromialgie en dan mag ik
niet ophouden met sporten en bewegen, maar het
komt er niet van. Het
fitness centrum hier in de
stad is ook nog steeds
niet open en thuis alleen
sporten, dat lukt mij niet.
Met Magna, Emely en
Alexandre gaat het ook

Govert, omringd door zijn kleinkinderen op de
bruiloft van Eunice
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goed. Wel heeft Alexandre een terugval gehad, maar hij is op eigen
initiatief weer naar de verslavingsinstelling gegaan. Magna belt elke
maandag met hem, en hij heeft het daar erg naar zijn zin. Emely is bij
haar oma in Belo Horizonte. Ze verveelt zich, omdat de scholen nog niet
begonnen zijn, maar ze heeft nichtjes om mee te spelen, dat scheelt wel.
Magna woont sinds 1 Maart bij pa in huis, zo helpt ze mij ook om voor
pa te zorgen. Wij laten hem niet meer alleen, al 2 jaar zo´n beetje. Magna
wacht ook net als iedereen tot de pandemie voorbij is. Wanneer de
vliegvelden weer open gaan, gaat ze naar Nederland om met Marc te
trouwen en blijft ze in Nederland wonen. Ze is er echt aan toe, want van
wachten wordt je op een gegeven moment ook moe natuurlijk. Je wilt
ook graag dat je plannen en dromen werkelijkheid gaan worden.
Met Eunice en Rafaël gaat het heel goed, ze hebben samen een heel lief
straathondje geadopteerd dat erg ziek was. Hij heet Benny. Benny knapt
heel goed op en heeft al een mooie vacht gekregen. Eunice is nu ook
thuis, omdat het Kinderdagverblijf dicht is. Zo kon ze mooi haar nieuwe
huisje inrichten. Op dit moment heeft Rafaël vakantie. Het is wel goed
voor een pas getrouwd echtpaar. Afgelopen zaterdag waren ze bij pa op
bezoek, om de trouwfoto’s te laten zien; die hadden ze net binnen. Het is
een mooi stel samen en ze zijn erg gelukkig. Het was erg gezellig, hun
bezoekje. Maar wel met mondmaskers op!
Namens ons allen uit Brazilië, willen we u van harte groeten en Gods
zegen, kracht en gezondheid toewensen in deze moeilijke tijd. Hartelijk
dank voor u betrokkenheid, gaven en gebeden.

Eliana Jonker

Punten uit het Lourdes’ verslag 2019 van het Kinderdagverblijf
Met dank aan God en de hulp die we van de sponsors in Nederland
hebben gekregen, hebben we ons gebouw kunnen verbeteren, waardoor
het er ook nog eens heel mooi uitziet. Ik wil van deze gelegenheid
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gebruik maken om namens het bestuur in Brazilië, de medewerkers en de
gezinnen, u hartelijk te bedanken voor uw bijdrage aan het
Kinderdagverblijf. Moge God jullie belonen.
Ondanks alle bouwwerkzaamheden konden we in de loop van het jaar
meer dan 80 kinderen, tussen de 4 en 13 jaar oud, opvangen.
Het gemeentebestuur, bleef bijdragen door de betaling van onze
energierekening (gas, elektriciteit) en het uitlenen van twee leraressen
om ons te helpen. Zo konden wij vele gezinnen helpen. De kinderen
kregen onderwijs en recreatieve activiteiten die hielpen bij hun
socialisatie; ze hebben momenten van bezinning, waar de kinderen
hoorden over het woord van God en de morele waarden. Ze kregen
praktijk in hygiëne, met in bad gaan en tanden poetsen. Ze ontvingen
ontbijt, een warme maaltijd tussen de middag en een lunch voor het naar
huis gaan.
Het doel van het Kinderdagverblijf met alle activiteiten is om Gods woord
te brengen en om kinderen voor te bereiden op een goede toekomst in
de samenleving, wat steeds moeilijker wordt.
Van het bestuur
De Realiteit van de Real
Het bestuur stelt dankbaar vast dat nieuwe giftgevers hebben bijgedragen aan het werk van de familie Jonker in St. Bárbara en omgeving. Dit
vanwege het laatste bezoek van Ismaël met dochter Eunice en zus Eliana
aan Nederland.
In alles vertrouwt het bestuur op de hand van onze Gever, onze Zender.
Tegelijk ziet het bestuur de achterban van het zendingsproject slinken.
Gevers worden oud en ontvallen ons. Nu, met de nieuwe generatie die in
St. Bárbara aantreedt, wordt gezocht naar een jongere groep van
enthousiaste mensen die de zending willen ondersteunen met een (liefst
maandelijkse) gift. Elk bedrag telt mee, elk steentje bouwt aan de
toekomst van zending in St. Bárbara en omgeving. Uw bijdrage maakt de
opvang en begeleiding van kinderen mogelijk en daarbij de opbouw van
een plaatselijke christelijke kerk die zich aan het uitbreiden is.

-6-

Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor Ismaël, Lourdes, als zij samen het hele zendingswerk leiden
 Voor Magna en Marc; hun relatie, huwelijksplannen en
verblijfsvergunning.
 Voor mijn vader Govert en mij, de zorg voor hem.
 Voor nieuwe sponsors om het werk hier te ondersteunen. We komen
voor het Kinderdagverblijf nog ongeveer € 1000,- per maand tekort.
 Voor de dochter van Pr. Antônio: Camila en haar man Leandro. Zij
hebben ernstige huwelijksproblemen en staan op het punt om te
scheiden.
 Voor Nana de dochter van zuster Shirlene, de vrouw van Pr. Antônio,
die geopereed moet worden van kanker in de baarmoeder.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Dat alles goed gaat met ons, en dat we geen corona virus hier in de
stad hebben en bidden dat het zo zal blijven.
 Voor alle sponsors en hun liefdevolle gaven en gebeden voor Gods
werk hier.
 Dat de Heer tot hiertoe
ons gedragen en geholpen heeft. Aan Hem alle
eer en dank.

Santa Bárbara do Tugúrio met
het dak van het Kinderdagverblijf op de voorgrond.
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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
Claudius Civilislaan 530, 3132 JB Vlaardingen (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 – Groningen
Oud predikant Vrije Evangelische Gemeente Groningen
Br. C.J. du Fossé – Beverlo (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.
Aangesloten bij Missie Nederland.
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