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Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Hierbij weer een nieuwsbrief. Dit keer vanuit Brazilië, het land waar we zo
lang naartoe hebben geleefd. We zijn dankbaar en blij dat we hier zijn en
ervaren het als het in vervulling gaan van de roeping die God ons gegeven
heeft. In deze nieuwsbrief leest u meer.

Snel, sneller, snelst
Wij hebben lange tijd toegeleefd naar het moment dat we mochten
vertrekken naar Brazilië. Het visum heeft voor wat tegenwerking gezorgd,
maar uiteindelijk ging het allemaal heel erg snel. Op woensdag 6 oktober
kregen we opeens het bericht dat we een afspraak konden maken om ons
visum op te komen halen en dat kon diezelfde dag nog. Donderdag 7
oktober kwamen Eliana en Govert Jonker hun kat (onze oude kat) bij de
ouders van Johan brengen omdat ze voor twee maanden naar Brazilië
zouden gaan, natuurlijk waren we daar ook bij! Toen spraken we elkaar en
kwamen we op het idee dat het heel bijzonder zou zijn om samen te
reizen. Het vliegtuig waar zij een ticket voor hadden was echter al op
maandag, maar toch hebben we besloten om dit kado aan te pakken. Ook
wij hebben een vliegticket geboekt voor maandag 11 oktober 2021.

Op vrijdag 8 oktober hadden we de vliegtickets betaald en wisten we dat
we nog maar een aantal dagen hadden tot we in het vliegtuig zouden
zitten. Dat was snel, maar tegelijkertijd zagen we zoveel puzzelstukjes op
hun plek vallen dat we niet konden ontkennen dat God aan het werk was.
Dit was het plan en wij hadden daar vrede mee. 
Uiteraard moest er nog een hoop gebeuren, afscheid nemen, de koffers
definitief inpakken. De bij de Action gekochte weegschaal gaf bij alle
koffers tussen de 21 en 23 kilo aan, waar de maximum van KLM op 23 ligt.
Stress afgewisseld met enorme dankbaarheid, er was doorgebroken en wij
mochten volgen, een kwestie van vertrouwen dus.
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De dag van vertrek
Dan is het opeens zover, 11 oktober 2021, de dag dat wij vertrokken vanuit
Nederland. Met vier zware koffers, twee stuks handbagage en twee
accessoires (rugtassen) kwamen we aan op schiphol. Wij werden op
schiphol vergezeld door familie die meegereisd waren om nog zo lang
mogelijk bij ons te kunnen zijn. 

Bij schiphol was het druk, heel druk en dat met maar een paar
incheckbalies. Iedereen moest langs een balie, er moest namelijk
gecontroleerd worden of je wel een negatieve test had. Na een uur in de rij
te hebben gestaan vroeg een medewerkers van KLM hoe laat onze vlucht
ging, na ons antwoord zei ze doodleuk “ooh dan moet je opschieten, een
uur van tevoren gaat het ruim dicht en dan kan je ruimbagage niet meer
mee.” Opschieten? Hoe dan? We staan in de rij en hebben er niet heel veel
invloed op.

Met minder dan 20 minuten te gaan stonden we bij een incheckbalie en
kwamen de vragen, een gezondheidsverklaring, een negatieve test,
paspoort. Na de check mochten we onze eerste koffer op de band zetten,
het verzoek was om de zwaarste als eerste te doen. Ik (Johan) zette de
koffer op de band en de weegschaal sloeg uit op 29 kilo. De vrouw achter
de balie gaf ons de keuze om hem terug te nemen en te herschikken, maar
wij wisten allebei dat alle koffers echt vol waren en dat herschikken geen
optie was. Dan wordt het maar bij betalen. Op dat moment bedacht ik
(Johan) me dat een extra koffer kopen en inchecken waarschijnlijk
goedkoper zou zijn, maar daar hadden we met (inmiddels) 15 minuten op de
teller geen tijd meer voor. De volgende koffer, 29 kilo, de derde koffer, 28
kilo en de laatste 26. Alle vier onze koffers waren een stuk zwaarder dan
dat de Action weegschaal had aangegeven (wees gewaarschuwd!). De
rekening voor onze te zware koffers was € 375,- en dat was een behoorlijke
schok, maar er was geen enkele andere mogelijkheid dan betalen. De
koffers waren vol en we hadden al heel veel thuis gelaten. We hadden al
moeilijke keuzes gemaakt en dit was wat we echt mee wilden nemen naar
ons nieuwe land.

Ook bij de douane werden we nog even tegen gehouden en konden we ons
verhaal doen. Dat is een verhaal voor een andere keer (houdt de website in
de gaten voor een blog).
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De Doorbreker trekt vóór hen op. 
Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en

daardoor naar buiten gaan.
Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat

aan de spits.

MICHA 2 : 13
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Er is vreugde bij allen die
schuilen bij u, eeuwige jubel
omdat u hen beschermt, wie
uw naam beminnen juichen u

toe!
U zegent de rechtvaardigen,
HEER, als een schild beschut

hen uw genade.

PSALM 5 : 12- 13

De start in Brazilië
Omdat wij helemaal achterin het vliegtuig zaten (eigen keuze), waren we als laatste het vliegtuig uit. Dat was wat ons
betreft geen probleem, minder gehaast en gestress en je komt toch wel weer in een wachtrij terecht. Het ging
eigenlijk allemaal best wel soepel, de paspoortcontrole in Brazilië, het ophalen van de bagage en die door het ‘niets
aan te geven’ poortje meenemen. Natuurlijk wel met de nodige wachtrijen, maar zonder moeite of tegenslag.

Eenmaal op het vliegveld troffen we de familie Jonker weer en vertrokken we samen naar het hotel dat geboekt was
door Eliana. Een geweldige liefdevolle gift die we van hen hebben gekregen. Het hotel was een bijzondere start van
onze tijd in Brazilië. Een mooie, schone, grote en fijne kamer waar we echt tot rust konden komen van de vliegreis,
die toch altijd wel vermoeiend is. 

De volgende ochtend ontbijt in het hotel, in één woord ‘geweldig’. Daarna werden we opgehaald door de familie van
Govert en Eliana, die in Brazilië woont. Met twee auto’s en vijf mensen kwamen ze ons ophalen. Het was wat passen
en meten, maar uiteindelijk zat alles en iedereen in de auto en konden we vertrekken naar Santa Barbara do Tugurio.
Een autorit die niet te vergelijken is met Nederland.

In Santa Barbara werden we gastvrij ontvangen. Natuurlijk werden Govert en Eliana even extra in het zonnetje gezet.

Wij mochten die nacht logeren bij Ismaël en Lourdes
Jonker om de volgende dag in de middag weer door te
reizen. We hebben enorm genoten van de gastvrijheid
van de familie Jonker en hebben ervaren dat we als
‘familie’ aangenomen zijn.

De volgende dag, einde van de middag. Stond er een
door de familie Jonker van te voren geregelde Uber
(taxi) voor de deur. Een Volkswagen Gol(f) omdat de
chauffeur eigenlijk te laat te horen had gekregen dat
we ‘veel’ bagage bij ons hadden. Met moeite en
kundigheid kreeg alles en iedereen toch een plekje in
de auto en vertrokken we naar Ritápolis, naar het huis
van Wim en Danielle de Keijzer. Slechts twee uur met
de auto.

Govert en Eliana herenigd met de familie in Brazilië

Ons uitzicht in Santa Barbara



De volgende stap
De komende periode mogen wij tijdelijk wonen in hetzelfde
huis waar wij in 2019 ook mochten verblijven. Hierna is het de
bedoeling dat wij in ons eigen huis gaan wonen die op het
terrein van het vrouwenproject staat in Prados, dat is ongeveer
40 minuten van Ritápolis verwijderd.

Dit huis zal eerst schoongemaakt en ingericht moeten worden.
Denk hierbij aan het aanschaffen van: een bed, stoelen, tafels,
een bank, lampen, keukengerei, een wasmachine, koelkast etc.

In Nederland hebben wij onze inboedel verkocht en daar
hebben we uiteraard een soort startkapitaal aan overgehouden,
toch willen we u graag om hulp vragen voor de inrichting van
ons huisje. Hier in Brazilië zijn sommige spullen goedkoper
dan in Nederland, andere zijn juist duurder. Alles is echter
duurder dan wat wij in Nederland hebben gekregen voor onze
tweedehands verkopen.

Als voorbeeld: Wij zijn op zoek naar een meer dan degelijke
auto. De wegen hier (zeker waar wij gaan wonen) vereisen een
hogere auto. Ook is Johan twee meter lang en dat zorgt in veel
auto’s voor ongemakkelijke situaties. Nu zijn auto’s hier
minstens even duur als dat ze in Nederland zijn, vaak zelfs
duurder, dit betekent een behoorlijke uitgave. We hebben al
een mooi bedrag als gift gekregen, maar merken dat we ons
budget alsnog omhoog moeten bijstellen.
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Dankpunten:
Dat het visum eindelijk is opgehaald en dat we mooie
vliegtickets hebben gevonden.
Voor ons thuisfrontteam die onze handen en voeten
zijn in Nederland.
Voor de giften die al zijn gegeven of al zijn
toegezegd.
Voor de reis, die goed is gegaan en dat we met
vrienden hebben kunnen reizen.
Dat God de nodige kracht heeft gegeven bij het
afscheid.

Gebedspunten:
Voor de families van Johan en Joyce wegens het
gemis. En ook voor ons.
Voor het werk wat we gaan doen.
Dat we snel gewend zijn aan dit prachtige land en
onze draai mogen gaan vinden.
Dat de vervolgstappen aangaande het visum hier
Brazilië op een goede en vlotte manier plaats mogen
vinden.
Voor goede aankopen in prijs en kwaliteit (denk met
name aan de auto).

Auto uitladen en even bijkomen met een lekkere kop soep en een boterham! Inmiddels was het alweer avond en hier
lijkt de zonsondergang te vergelijken met het omzetten van een lichtschakelaar, het is opeens donker. 
Het laatste stukje van de reis was aanstaande, van het huis van Wim en Danielle naar ons eigen leenhuis in hetzelfde
dorpje. Daar aangekomen, hebben we nog wat schoongemaakt en het bed opgemaakt, de koffers laten staan, het
uitruimen daarvan kon nog wel een nachtje wachten. We waren erg moe van het reizen dus nu was het tijd om te
rusten.

Dankbaar
We zijn erg dankbaar voor de giften die zijn binnengekomen of 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.

Hierbij een overzicht van spullen die we voornemens

zijn aan te schaffen, deze lijst is niet volledig en uiteraard

is er meer te bedenken. We willen jullie vragen om te

onderzoeken of God jullie wil gebruiken om ons te

helpen bij deze aankopen. Dit kan uiteraard via de

gebruikelijke weg van giften.


