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Inmiddels is het september en vlogen er mensen links en rechts naar
vakantiebestemmingen. Natuurlijk een goed teken en fijn om te zien.
Voor ons komt het Brazilië avontuur ook steeds dichterbij, dat merken
we aan alles. In deze nieuwsbrief meer over ons en over het
vrouwenproject van Agua Viva.
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Uitstel, geen afstel
Onze oorspronkelijke vertrekdatum hadden we begin mei staan. Dat is
een werkelijkheid die ons toch pijn doet. Gelukkig weten we zeker dat
het God’s plan is dat we gaan en dat deze periode die we doormaken
ten goede gebruikt wordt.
Het is onze bedoeling om over deze strubbelingen zo open en eerlijk
mogelijk te zijn tegen iedereen. Soms voelt het alsof we onze
achterban teleurstellen. Jullie steun doet ons goed en maakt het voor
ons mogelijk om dat te doen waarvan we weten dat God ons ervoor
geroepen heeft.
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Deze week hebben wij te horen gekregen dat ons visumaanvraag is
goedgekeurd! Binnenkort zal hij in de staatscourant gepubliceerd
worden waarna hij helemaal formeel is. Dit is super goed nieuws! Een
volgende stap in avontuur.
Wanneer hij gepubliceerd is kunnen wij hem bij het consulaat ophalen
en vervolgens is het tijd om een ticket te boeken.
Het komt nu dus heel dichtbij! Een gebedspunt is hiermee een
dankpunt geworden.

De geest van God, de
HEER, rust op mij, want de
HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede
nieuws te brengen heeft
hij mij gezonden, om aan
verslagen harten hoop te
bieden, om aan
gevangenen hun vrijlating
bekend te maken en aan
geketenden hun
bevrijding,
JESAJA 61:1

Pão de queijo - een streekgerecht voor Minas Gerais.

Vrouwenopvang
Wij zijn dankbaar dat de opvang van vrouwen goed gaat
en dat we ook echt meegenomen worden in de
informatiestroom daarover.
Onze taak als beheerdersechtpaar kunnen we nog niet
doen, maar daarbij was altijd al de intentie om dat op te
pakken op een tempo dat mogelijk is.
De verantwoordelijkheden die wij gaan dragen worden nu
nog opgevangen door anderen.
Onze eerste periode daar zal namelijk vol zijn met het
acclimatiseren, het wennen aan de nieuwe omgeving, het
eten, de temperaturen, de cultuur en zeker ook de taal.
Natuurlijk hebben wij er al over nagedacht en
gefantaseerd welke taken wij allemaal op termijn verder
nog op ons zouden kunnen nemen. Wat we kunnen
toevoegen aan het herstel van de vrouwen die
opgevangen worden. Hier hebben we in eerdere
nieuwsbrieven ook al over geschreven, maar we vinden
het belangrijk om dat helder voor ogen te houden.
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Door ons beoogde werkzaamheden:
1. 24/7 noodondersteuning voor het team en de gasten van
de vrouwenopvang.
2. Mentale en geestelijke ondersteuning voor personeel en
de vrouwen die opgevangen zijn. Dit door het leiden van
dagoverdenkingen (of kerkdiensten) en uiteraard
beschikbaar zijn voor een gesprek.
3. Wandelingen organiseren. Lichamelijke beweging is
belangrijk, maar het zijn ook momenten om elkaar te
ontmoeten en in een andere setting met elkaar te praten.
4. Dierenverzorging. Het is de bedoeling om een bepaalde
mate van zelfvoorzienendheid te bereiken met het
project. Hiervoor hebben we ook in gedachten om
diverse dieren te houden. Daarnaast is omgang met
dieren ook nog eens therapeutisch.
5. Groentetuin. Hierbij komen dezelfde argumenten terug
die ook bij punt 4 staan.
6. Diverse soorten training aanbieden, bijvoorbeeld
gesprekstechnieken en inzicht in/vergroten van
zelfvertrouwen.
7. Diverse activiteiten aanbieden, bijvoorbeeld door te
schilderen of tekenen hoe je jezelf ziet.
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Een vrouw uit de opvang aan het woord
Dit stukje hebben wij met toestemming overgenomen uit de
nieuwsbrief van Wim en Danielle.

Omdat God u heeft
uitgekozen, omdat u zijn
heiligen bent en hij u
liefheeft, moet u zich kleden
in innig medeleven, in
goedheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid en geduld.

KOLOSSENZEN 3:12

Achterban

“Ik ben S., ik ben 29 jaar. Ik hoorde over de opvang voor verslaafde
vrouwen via mijn
man C., die op dit moment in Ritápolis bij Água Viva opgenomen is.
Ik heb al 3 keer eerder geprobeerd te stoppen met drugs gebruiken
maar steeds lukte het me niet. Ik rook sigaretten sinds ik 11 jaar
was. Mijn vader en broers gebruikten drugs en dealden ook.
De politie kwam regelmatig ons huis binnenvallen op zoek naar
drugs, ze groeven zelfs in de tuin. Ik weet nog dat ze mijn vader
oppakten en dat hij naar de gevangenis ging. Al snel begon ik ook
met weed roken en zo ging het van kwaad tot erger. Toen werd mijn
zus door haar man vermoord. Mijn broer wreekte zich en
vermoordde zijn zwager, waarop hij ook in de gevangenis terecht
kwam. Ik gebruikte allerlei soorten drugs om mezelf te verdoven. Ik
stal om mijn verslaving te bekostigen. Ik had de verkeerde vriendjes
die me misbruikten en ik prostitueerde me ook. Ik heb drie keer
geprobeerd zelfmoord te plegen omdat ik geen uitweg meer zag.
Toen ik een relatie met C. kreeg had ik al drie kinderen. Hij
gebruikte ook, alhoewel hij me toch steeds voor te veel gebruiken
probeerde te behoeden. Met hem samen leek het gebruik wat beter
onder controle. Toen C. opgepakt werd vanwege drugshandel ging
het slechter met me. Ik werd zwanger van een andere man, ook uit
de drugswereld. Hij behandelde me heel slecht, sloot me op in een
motel, dreigde me dood te maken en schoor mijn hoofd helemaal
kaal. Ondanks alles wilde C. toch met me verder toen hij uit de
gevangenis kwam en wilde zelfs mijn baby op zijn naam registreren.
C. besloot hulp te zoeken voor zijn verslaving, na een paar mislukte
pogingen om af te kicken. Zo kwam hij bij Água Viva terecht en
besloot ik daarna ook te stoppen. Ik probeer nu echt alles uit de
behandeling serieus te nemen en werkelijk te veranderen. Ik heb
veel steun aan de begeleidsters hier, ze weten echt hoe ze met ons
moeten praten. Ik hoop echt dat dit mijn laatste opname is.”
Dit bovenstaande stukje raakte ons, dit is namelijk nog maar één
verhaal van de vrouwen die we opvangen. Zo heeft iedere vrouw
haar eigen verhaal. Wij willen hen helpen om weer vrij te komen!
Daar heeft Jezus ons voor geroepen. (Jesaja 61:1)

Onze achterban groeit gestaag en daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Toch zouden we ons verhaal graag nog breder
uit willen dragen, daarom willen we jullie vragen om onze nieuwsbrief te delen met mensen waarvan jullie denken
dat ze ons graag zouden willen volgen.
Opgeven voor de nieuwsbrief kan door contact met ons op te nemen. Bijvoorbeeld per e-mail: jojo2brazil@gmail.com
Ook is er de mogelijkheid tot opgeven voor de digitale nieuwsbrief op de website: www.lettersoflife.nl/brazilie
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Financiën
Een vast onderdeel van de nieuwsbrief is het geven van
een update aangaande de financiën. Wederom moeten we
vermelden dat er nog niet voldoende toezeggingen zijn
om de maandelijkse verwachte kosten te kunnen betalen.
We zijn erg dankbaar voor de giften die al wel
binnenkomen of zijn toegezegd. 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.
Wij zijn nu nog in Nederland, maar dat zal snel
veranderen. We begrijpen het als u pas financieel wilt
steunen wanneer we daadwerkelijk het beoogde werk
doen.

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet
geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
JOHANNES 14:27

Dankpunten:
Voor de giften die al gegeven worden of al zijn
toegezegd.
De goedkeuring van ons visum.
Het opzetten van een thuisfront team.
Onderdak, we kunnen blijven wonen bij de ouders van
Joyce, ook al duurt het een stuk langer dan gedacht.
Dat God altijd aanwezig is in welke periode je ook zit.
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Gebedspunten:
Voor de aanschaf van nieuwe vliegtickets.
Het ophalen van het visum (met bijbehorende
documenten en kosten).
De financiën.
Voor het naderende afscheid.
De vrouwen in Brazilië.
Het team dat werkzaam is bij de opvang.
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