
 

De eerste stappen in het onbekende. 
Inmiddels zijn we alweer even terug van 
onze ‘snuffelstage’ zoals we het zelf 
noemen. Het is een bijzondere tijd 
geweest en we voelen ons gedrongen tot 
het schrijven van deze nieuwsbrief om 
jullie op de hoogte te stellen. Op de 
hoogte van wat we gedurende deze 
periode hebben meegemaakt, maar 
natuurlijk ook van onze toekomstplannen. 
 
Een korte inleiding 
Dit is onze eerste officiële nieuwsbrief 
aangaande Brazilië en om die reden zal 
het waarschijnlijk wat langer zijn dan we 
voor toekomstige brieven in gedachten 
hebben. Uiteraard is het wel de bedoeling 
om het geheel duidelijk en leesbaar te 
houden. 
 
In de aanloop tot deze vier weken hebben 
we een lange periode gehad van uitkijken 
naar. We wisten al een tijdje dat Brazilië 
onze plek van bestemming zou worden, 
maar nog niet precies wanneer, waar 
precies of met wie. Dat het de wil van God 
is voor ons om naar Brazilië te vertrekken 
hebben we eerder beschreven, dat is via 
de link hier te lezen.  
 
Uiteindelijk hebben we de familie Jonker 
bereid gevonden om ons te ontvangen 
voor een periode van vier weken. Een 
periode vol gebed, maar ook echt 
meedraaien in het werk dat de familie 
Jonker verzet. Het waren geweldige 
weken en we hebben genoten, van het 
land, van de mensen, maar vooral van de 
aanwezigheid van God. 
 
Alle begin is moeilijk 
De reis naar Brazilië verliep helaas niet 
vlekkeloos en we hebben daarin ook echt 
strijd ervaren. De eerste vlucht veranderde 

onverwachts van bestemming, bijna op de 
helft. Er werd een oproep gedaan voor 
‘medisch personeel’. Dit zorgde er bij ons 
direct voor dat we ons aangesproken 
voelde. Al snel werd het duidelijk dat de 
man in nood door een hartstilstand om het 
leven was gekomen. Alsnog heeft Johan 
aan de steward aangeboden of hij voor 
deze man mocht bidden. De steward 
kwam later bij ons en vertelde dat de 
vrouw van die man dit niet wilde. Zo 
kwamen we even later in Shannon, 
Ierland terecht. 

 
 
Uiteindelijk zijn we toch in Rio 
aangekomen, maar wel een dag later dan 
gepland. Wat betekende dat Johan direct 
de eerste avond al het woord zou gaan 
delen. Het was een mooie manier van 
kennismaken met de gemeente. 
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De eerste zondag 
Tijdens onze eerste zondagse dienst 
kreeg een man op de bank achter ons een 
epileptische aanval. Ons viel direct op dat 
de reactie van de gemeente was om 
ervoor te bidden. De dienst werd korte tijd 
stopgezet terwijl we voor deze man gingen 
bidden. Ook wij hebben mee gebeden, 
uiteraard hebben we ook direct alle 
geesten bestraft die er niet thuishoren. 
Een week later kwam deze man weer bij 
ons en vertelde ons dat hij sinds dat 
moment geen aanval meer heeft gehad. 
Nog wat later vertelde hij ons dat hij bij de 
dokter was geweest en dat er geen spoor 
meer van epilepsie te vinden is in zijn 
hersenen! Prijs God! Dit heeft er ook voor 
gezorgd dat er nog veel meer 
gebedsverzoeken gekomen zijn. 
 
Spreken 
Gedurende deze 4 weken is ons 
meerdere keren gevraagd om het woord 
te delen, danwel een korte inleiding te 
doen. 
Voor Joyce was het de eerste keer dat ze 
als spreekster voor een groep stond, dit 
om een uitgebreide studie te doen over de 
Heilige Geest. Het onderwerp sloot aan bij 
de nood van de mensen en een groot deel 
van de aanwezigen kwam naar voren voor 
gebed om (verdere) vervulling van de 
Heilige Geest. 
Na afloop van de dienst werd Joyce 
gevraagd om hetzelfde woord ook bij de 
zustergemeente te brengen, een dag 
later. 
Daar bleek het een nog grotere impact te 
hebben, slechts enkelen gaven geen 
gehoor aan de oproep. 
We hebben gemerkt dat de woorden die 
we mochten spreken echt van God 
kwamen en doel troffen. 

 
Bemoedigen 
Tijdens de diensten mochten we veel 
mensen bemoedigen met woorden die 
God ons te spreken gaf. Ook buiten de 
diensten om zijn we op uitnodiging bij 
mensen thuis op visite geweest waar we 
ook vaak voor de mensen konden bidden. 
Het was voor de mensen uit de gemeente 
vaak echt een bemoediging wanneer we 
hen een bezoekje brachten.  
Bijzonder om te merken hoe God woorden 
geeft voor mensen direct op het moment 
dat je begint te bidden. De stap in geloof 
is om je mond open te doen en je te laten 
leiden door de Heilige Geest. 
 
Thuisgemeenten 
Elke maandagavond werd er een 
kerkdienst gehouden bij mensen thuis die 
vanwege diverse redenen niet naar de 
kerk konden komen. Mensen die erg 
afgelegen wonen of te arm zijn om te 
reizen. 
Bijzonder om hartelijk ontvangen te 
worden. Telkens weer voelde we ons 
welkom. Ook erg bijzonder dat de 
gemeenschap deze mensen niet vergeet, 
maar ze gewoon opzoekt om bij hun thuis 
dienst te houden met bijvoorbeeld ook 
avondmaal. 
 
Natuurschoon 
Ook waren er momenten dat we er 
gewoon opuit trokken om de omgeving te 
verkennen. 
Zo ook een 
waterval op 
loopafstand.  
Heerlijk om 
af te koelen.  
 

 
 
 

 

 



 

Toekomstplannen 
Nu dat we terug zijn, zoeken we wat de 
volgende stap is in het plan van God. De 4 
weken in Santa Bárbara do Tugúrio heeft 
al duidelijkheid gebracht en ook onze tijd 
hier in Nederland hebben we God gezocht 
voor Zijn plan. 
We zijn ervan overtuigd dat God ons 
inderdaad in Brazilië bedoeld heeft en dan 
om te beginnen in de buurt van waar we 
nu 4 weken waren. Het bestaande werk 
van Stichting Zending Brazilië voor 
Christus zal niet ons werk worden, al 
willen we wel heel graag samenwerken, 
mogelijk onder een nieuwe tak van de 
stichting.  
Ons doel is om het Koninkrijk te 
verspreiden in de steden en dorpen die 
moeilijker te bereiken zijn. De plaatsen 
waar nog geen, of weinig contact is met 
het leven dat we mogen leven in Christus. 
Ook willen we onze hulp aanbieden aan 
diverse organisaties die al bestaan in dit 
geweldige land.  
Concreet zal dit een leven van reizen 
betekenen, maar pas nadat we een 
stabiele thuisgemeente hebben weten te 
bewerken. Gedurende onze reizen willen 
we het Koninkrijk van God uitbreiden door 
discipelen op te leiden waar we ook 
terecht komen. Het is dan ook telkens de 
bedoeling om contact te blijven houden 
met het werk en de mensen die we 
achterlaten. 
 
Voor ons is het dus duidelijk dat de weg 
die de Heer voor ons heeft voorbereid, 

ons naar Brazilië leidt en wel begin 2018. 
Wat een geheel ander leven betekent, een 
leven in afhankelijkheid van giften en 
bovenal gebed. 
 
Meehelpen? 
Om ons in het praktische te kunnen 
voorzien willen we iedereen graag de 
mogelijkheid geven om in ons te 
investeren. Het is volgens de Braziliaanse 
wet niet toegestaan om te werken en ook 
zal het zendingswerk het niet toelaten om 
daarnaast nog in eigen inkomsten te 
voorzien. 
Voelt u zich geroepen en wilt u graag 
betrokken zijn bij het werk van Johan en 
Joyce van Breugel in Brazilië? Dat kan 
middels een (bij voorkeur) maandelijkse 
gift, zie hieronder de bankgegevens.  

Graag ook even een berichtje naar 
jojo2brazil@gmail.com. Bedankt voor uw 
steun. 
 
Meebidden! 
Psalm 127:1 “Als de HEER het huis niet 
bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers” 
Graag uw gebed voor ons en het werk dat 
we doen. 
Mocht u woorden, gedachten, beelden, 
visioenen of dromen krijgen, schroom dan 
niet en stuur ze naar ons op: 
jojo2brazil@gmail.com. 
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