Nieuwsbrief 153 maart 2022
“ ...WE PRIJZEN ONS ZELF GELUKKIG ONDER ALLE ELLENDE, OMDAT WE WETEN DAT
ELLENDE TOT VOLHARDING LEIDT, VOLHARDING TOT BETROUWBAARHEID, EN BETROUWBAARHEID TOT HOOP. ”
Romeinen 5:3,4
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Als we kijken naar wat er allemaal gaande is in de wereld, word je er niet
vrolijk van. We hebben er geen woorden voor. Het zijn tekenen van de
komst van de Here Jezus op aarde. Ik vond deze Bijbeltekst zo passend,
we mogen ondanks alle ellende om ons heen, ons toch gelukkig voelen,
omdat we nog hoop kunnen hebben in ons hart, omdat we weten dat
het hier niet ophoudt, maar dat we een eeuwig leven met Jezus kunnen
hebben in de hemel, en daar kunnen we ons aan vasthouden.
Overlijdensbericht
Op donderdag 27 januari heeft de Heer de vader van Lourdes thuis gehaald, João Antero, in de leeftijd van 82 jaar. Hij had de ziekte van
Alzheimer en werd tijdens het laatste stadium van zijn ziekte door zijn
kinderen thuis verzorgd. We bidden voor kracht en troost voor Lourdes
en familie met dit grote verlies.

Alexandre en Emily gedoopt

Alexandre en Emely
Op zondag 30 januari hebben
Alexandre en Emely, kinderen
van Magna en Marc, zich laten
dopen in de gemeente in
Betim (Belo Horizonte), waar
ze wonen. Wij als familie zijn
ontzettend blij met deze stap,
vooral van Alexandre, wetende
wat hij allemaal heeft meege-

maakt de laatste jaren. Daarom is het dubbel fijn voor ons, dat hij blijft
kiezen voor God. Daar droomt toch elke ouder van, dat de kinderen het
goede spoor houden en met God leven. We geloven in de kracht van alle
gebeden voor hem, maar blijf alstublieft bidden, want thuis is hij nog
vaak moeilijk; hij is deze maand 19 jaar geworden.
Carnaval weekend van de gemeente
Carnaval was hier van 26 februari tot 1 maart 2022. Dat vieren we
natuurlijk niet, maar we organiseren dan elk jaar activiteiten, vooral voor
de jongeren, om ze van de straat te houden.
We keken er zo naar uit om ons Carnavalsprogramma uit te voeren, dat
we sinds 2020 niet meer konden houden vanwege de pandemie. Maar
helaas was het in de stad verboden om openbare evenementen te houden. Daarom hebben we het evenement geannuleerd en in plaats daarvan een weekend georganiseerd voor mensen uit de kerk. We hebben
ervoor gekozen om aparte groepen te vormen voor de mannen en voor
de vrouwen, met gastsprekers. Dit waren Reginaldo en Jaci, een leiders-

Vrouwengroep op carnaval weekend

echtpaar van de Missão Encorajar, die in de provincie Minas Gerais
werken met hun bediening om Christenen te bemoedigen en de kerken
te versterken.
We hadden een marathon van diensten en lezingen met verschillende
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aandachtspunten: we werkten met jongeren en adolescenten, vrouwen,
mannen en tenslotte gezinnen. Elke dag een andere doelgroep en thema,
met lessen en vragen voor elk specifiek gebied. Met als doel ons geloof
te versterken en iedereen te helpen waar hulp nodig was.
Het was een zegen; we geloven dat God op een bovennatuurlijke manier
heeft gehandeld in het leven van iedere aanwezige.
Kinderdagverblijf CENA weer open
Op maandag 28 februari werden de activiteiten hervat op het Kinderdagverblijf, na
meer dan 2 jaar dicht te zijn geweest vanwege de pandemie. In maart 2020 werden
de scholen in Brazilië gesloten en moesten
wij ook dicht, temidden van veel onzekerheden over de toekomst. Nu groeit er weer
een zaadje hoop onder ons met deze
heropening.
De activiteiten kwamen op een andere manier terug dan we gewend waren. Dit jaar
werken we samen met het gemeentebestuur en delen we ons gebouw met de
scholen van de gemeente Santa Bárbara do
Tugúrio. Dit omdat 2 scholen en de kleuterschool niet voldoen aan eisen om weer
open te gaan. Door de Covid pandemie
zullen aanpassingen en zelfs verbouwingen
Mijn eerste dag op het
plaatsvinden. Daardoor kunnen er geen
Kinderdagverblijf
lessen gegeven worden in die gebouwen.
Ze gaan eerst uit van een periode van een
jaar, maar er bestaat een mogelijkheid dat het langer wordt.
Onze buitenschoolse opvang, dit jaar voor 60 kinderen, wordt nu
aangevuld met de lestijden die ze normaal gesproken op school zouden
krijgen: 30 kinderen van de kleuterschool en 30 van de lagere school.
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De lestijden beslaan maar een halve dag in Brazilië. Daarom is voor- en
naschoolse opvang zo belangrijk !

Bidden voor het Kinderdagverblijf

Bezoek van de
burgemeester
op het
Kinderdagverblijf
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Ons personeelsbestand is verminderd, we hebben nu 3 medewerkers:
Lourdes, Eunice en Karin. Het gemeentebestuur zorgt voor 2 docenten en
daarnaast een kookster, een assistente en een schoonmaakster.

Spelletjestijd

We hopen dat het een jaar van overwinningen wordt, zelfs met zoveel
uitdagingen. Samenwerken met het gemeentebestuur zien we al als een
zegen. We hebben tenslotte maar één algemeen doel, naast het woord
van God verkondigen, en dat is kinderen en gezinnen helpen op weg
naar een betere toekomst.
Govert en Eliana verhuizen naar HEINO
Denk niet dat verhuizen onze hobby is, want dat is het echt niet. De
Tolhuisweg 17 was vanaf het begin van tijdelijke aard omdat de eigenaar
het huis moet verkopen.
Dat wisten we toen we er in kwamen; we kregen hierdoor alleen meer tijd
om een vast plekje te zoeken. Dus nu met heel veel blijdschap in ons hart
kunnen we u allen eindelijk vertellen, dat we in juni naar een vast plekje
gaan verhuizen. De woning (een vakantiebungalow) staat op een
landgoed in Heino (Old Heino). Een park dat niet meer als vakantiepark
gebruikt wordt en waarvoor de aanvraag voor permanent wonen al
ingediend is bij gemeente Raalte. De woning is geheel rolstoelvriendelijk
en alle ruimtes bevinden zich op de begane grond. Wel moeten we elk
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jaar de huur verlengen, maar dat is afgelopen wanneer er definitief
permanent gewoond mag worden.
We worden weer van alle kanten geholpen, want we kunnen er zo in, en
we kunnen onderhandelen met meubels die er al in staan, wat wel en wat
niet, ook de muren, plafons, tegels, wanden en vloeren worden door de
eigenaar netjes achtergelaten, zodat we er zo in kunnen. Omdat de
woning nu nog niet vrij is zal ik het adres doorgeven in de volgende
nieuwsbrief.
We danken God dat hij zo goed voor ons zorgt, dat we niks tekort
komen, en dat we na anderhalf jaar in Nederland nu al ons vaste plekje
kunnen betrekken, want een geschikte woning vinden in deze tijd van
woningnood is erg moeilijk.

Ons nieuwe huis
in Heino

Magna komt naar Nederland (naar Marc toe) van 18 mei tot 18 augustus.
Ze gaat mij helpen om voor pa te zorgen, zodat ik met de verhuizing
bezig kan zijn. Dus dat komt ook mooi uit, gelukkig.
Hartelijke groeten uit Brazilië en van Govert en Eliana Jonker. Gods rijke
en onmisbare zegen toegewenst. Bedankt voor uw gebeden, gaven en
vriendschap, we hopen ook op u te mogen rekenen de rest van het jaar,
ondanks de situatie waar we nu in leven. In Christus zijn we één en
verbonden met elkaar, waar we ook mogen zijn hier op aarde.
Eunice en Eliana
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor troost voor Lourdes en familie met het verlies van hun vader.
 Voor Eunice en Rafael en voor Karin en Vinícius, die een grote steun
zijn voor Ismaël en Lourdes in het gehele werk.
 Voor Magna en Marc, dat God hen wijsheid geeft in alles wat ze
moeten regelen in Brazilië en NL en voor Alexandre en Emely, die
thuis blijven in Brazilië.
 Voor Govert gezondheid en kracht. Voor Eliana moed, gezondheid en
wijsheid bij de verzorging van Govert.
 Voor alle medewerkers van het Kinderdagverblijf, de veranderingen na
de pandemie en het samenwerken met de scholen van de stad.
 Voor het RADIO programma in Santa Bárbara do Tugúrio: dat veel
mensen ernaar zullen luisteren en geraakt worden door de Heilige
Geest.
 Voor de verhuizing van Govert en Eliana naar Heino.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Dat het Kinderdagverblijf weer open is na ruim 2
jaar dicht te zijn geweest.
 Voor onze gezondheid, dat alles goed met iedereen gaat in het
zendingswerk.
 Voor allen die het werk ondersteunen en hun liefdevolle gaven en
gebeden.
 Voor de doop van Alexandre en Emely.
 Voor het gezegende en opbouwende Carnavalsweekend van de
gemeente.
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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
Postadres van en contact met de familie Jonker:
R: Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Sta Bárb. do Tugúrio, MG, Brazilië
Govert, Eliana: Tolhuisweg 17, 7738 PX Witharen. Tel. 06-18203793
E-mail: elianajonker@hotmail.com.
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 de Belastingregels vragen wij u een algemene omschrijving aan te
houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in 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, die meer ruimte heeft zodat
er vaak wat meer in staat, kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u
langs deze weg doorgeven.
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