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Lieve familie, vrienden en belangstellenden.

Hierbij een nieuwe nieuwsbrief, nog steeds vanuit Nederland. Op het moment van dit
schrijven is het 5 juni en zijn we verwachtingsvol op de toekenning van het visum aan het
wachten. Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Documenten vertalen

Bij de eerste aanvraag van ons visum wisten we al welke documenten er nodig waren. Ook
waren we op de hoogte dat deze vertaald moesten worden door een erkend bedrijf. Brazilië
heeft zich aangesloten bij het apostilleverdrag, net als Nederland en vele andere landen. In
die wetenschap hadden we de documenten laten vertalen door een vertaler in Nederland en
direct laten voorzien van een apostille. Helaas blijkt Brazilië het verdrag te schenden en
moesten wij de documenten opnieuw laten vertalen. Dit keer door een vertaler die in Brazilië
ingeschreven staat.
Dit betekent weer vertraging. De vertaler heeft tijd nodig en na het opnieuw indienen ook het
ministerie in Brazilië om de aanvraag wederom in behandeling te nemen.
Als u meer wilt lezen over deze tegenslag in het vertalen van de documenten, Johan heeft
daarover een blog geschreven:
https://www.lettersoflife.nl/documenten-vertalen-2/

Wachten

Daar zitten we dan. Juni is van
start gegaan en we zitten nog
steeds in Nederland. Waar we
nu al ruim een maand in
Brazilië hadden willen zitten
zijn we nu nog steeds hier.
Wij ervaren het als een
uitdaging om de positiviteit vast
te houden in deze tijd. We zijn
afhankelijk van het ministerie in
Brazilië voor de toekenning van
ons visum. Onze invloed
daarop is (menselijk gezien)
niet heel groot.
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Geen verloren tijd

Wij zijn er echter van overtuigd dat het geen verloren tijd is. Dat wij nu langer in Nederland
zijn zal zeker medewerken ten goede! Daar kunnen we nu al van getuigen, maar ik geloof
dat we het pas als zekerheid gaan ervaren wanneer deze tijd achter de rug is. Wel mogen
wij ons troosten met Romeinen 8:28 of we het nu in de volheid zien of niet.
Overigens is het niet dat wij op het moment niets aan het doen zijn. Er is nog altijd
voldoende om mee bezig te zijn. Zo heeft Joyce nog steeds haar schoonmaakadressen
waar ze mensen heel blij mee maakt. Helpt ze veel mee met een vriendin die haar eigen
bedrijfje heeft www.heerlijklicht.nl (neem gerust eens een kijkje). Johan besteedt de extra tijd
aan zijn opleiding Toegepaste Psychologie. Ook gebruikt hij de tijd om te schrijven, zo
schrijft hij blogs, verhalen en is hij ook bezig aan een nieuw boek (fictie).

Agua Viva Feminina is open

We wisten het al van te
voren, maar gelukkig is
het centrum voor vrouwen
gewoon gestart zonder
onze aanwezigheid. Voor
ons is dat namelijk het
belangrijkste! Dat er
vrouwen geholpen kunnen
worden.
De eerste vrouwen zijn al
opgevangen en het
programma draait. Het is
nog wel echt de
beginperiode, een periode
waar we graag bij hadden
willen zijn.
Ons verlangen om te
helpen is groot, het verlangen om de vrouwen geholpen te zien worden is echter groter!
Onze tijd om aan te schuiven is aanstaande, dat voelen wij aan alles.

Financiën

Op het gebied van financiën zijn wij erg gezegend. Het beoogde startkapitaal is bijna bij
elkaar gespaard. Wij vertrouwen op God op elk gebied, zo ook op het gebied van de
financiën.
Onze maandelijkse begroting voor wanneer we in Brazilië wonen en werken is ongeveer
1.000 euro per maand. Helaas blijven de maandelijkse giften achter. We zijn dan ook op
zoek naar mensen die ons maandelijks met een vast bedrag willen steunen.
Heeft u voornemens om ons maandelijks te steunen, laat het ons dan weten. Dat is handig
voor de begroting.
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Het is ook heel bijzonder om te zien dat we gezegend worden met mooie eenmalige giften.
Deze zijn natuurlijk ook van harte welkom. We zijn uiteraard iedereen die ons financieel
steunt enorm dankbaar!

Dankbaar

We zijn erg dankbaar voor de giften die al zijn binnengekomen of al toegezegd zijn. Wij
willen deze mensen dan ook van harte bedanken, zonder uw gift hebben wij geen inkomen.
Wilt u ons ook steunen? Dit kan via onderstaande gegevens:
NL 22 INGB 000 2870 921 t.n.v. Volle Evangelie gemeente Eljakim o.v.v. zendingswerk
Brazilië.

Dankpunten:

● Voor de giften die al zijn gegeven of al zijn toegezegd.
● Het vrouwenproject is van start gegaan en de eerste vrouwen zijn

opgevangen.
● De gebeden die voor ons gedaan worden.
● Dat God op elk moment aanwezig is in welke periode je ook zit.

Gebedspunten:

● De maandelijkse giften.
● De vrouwen die nu al ontvangen zijn bij het centrum.
● De medewerkers die begonnen zijn bij het nieuwe project.
● Voor het naderende afscheid.
● Voor het visum en de aanschaf van nieuwe vliegtickets.


