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Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Hierbij weer een nieuwsbrief. Onze vorige nieuwsbrief was in oktober vorig
jaar en dat is een stuk langer geleden dan we graag zouden willen. Onze tijd
in Brazilië tot dusver is zowel hectisch als bijzonder mooi. In deze
nieuwsbrief leest u meer.

Ons huisje in Prados
In onze laatste nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor financiële
steun aangaande de inrichting van ons huisje in Prados. We zijn enorm
dankbaar voor alle giften die binnengekomen zijn en willen graag het
resultaat met jullie delen. We zijn op het moment van dit schrijven nog
niet helemaal klaar. Er moeten nog wat zaken verbeterd en gerepareerd
worden. De lijst die we hadden opgesteld is uiteraard niet volledig
gebleken, maar dat was volgens verwachting.
We hebben namelijk ook nog wat zaken moeten repareren, niet vreemd
aangezien het huisje best al een tijdje leeg had gestaan. Zo waren er wat
afvoerpijpen vergaan, het dakpannendak vereiste aandacht, de douche
vernieuwing en uiteraard ook de tuin.
Ook hebben we het huisje een ander kleurtje gegeven.

We zijn blij en dankbaar voor het huisje dat we ons huis mogen noemen
voor de komende periode!

Ziekte aan het thuisfront
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Het officiële document
Bij het krijgen van ons visum in Nederland hebben we ook duidelijke
instructies gekregen over hoe we hier verder mee om moesten gaan. Het
document dat we in Nederland hadden ontvangen was in principe niet meer
dan de eerste noodzakelijke stap om het land binnen te komen. We
moesten binnen 90 dagen een afspraak maken met de Policia Federal om
daar ons te laten registreren en om een braziliaanse identificatiebewijs te
krijgen. 
Hiervoor zijn we eind november naar Juiz de Fora geweest (ruim 3 uur met
de auto) om daar onze aanvraag officieel te maken. We hebben hier ook
direct een aantal daagjes aan vast geplakt. 

Deze dingen zijn altijd spannend, het zijn van die officiële momenten en
het niet volledig spreken van de taal maakte het nog extra stressvol.
Uiteindelijk verliep het allemaal heel goed en was onze aanvraag relatief
snel voor elkaar. Uiteraard op zijn braziliaans, wat betekent ruim na de
afgesproken tijd en met veel geduld en wachten. 
De aanvraag was volledig en het proces zou naar verwachting ongeveer 40
dagen duren, waarna we terug mochten komen om ons identiteitsbewijs op
te halen.
Voor het afhalen van een identiteitsbewijs zijn er twee mogelijkheden in de
week, namelijk op maandag of vrijdag morgen tussen 8:00 en 09:30.
Hiervoor hebben we dan ook wederom een hotel geboekt voor een stukje
rust en mocht het nodig zijn een tweede kans!
Donderdag 6 januari was onze incheckdatum en de dinsdag daarop de
datum van uitchecken. Uiteindelijk hadden we vrijdag 7 januari ons pasje in
handen en konden we de andere dagen genieten van onze vrije tijd in Juiz
de Fora.
Dankbaar dat we ons pasje hebben en daarmee twee jaar lang inwoners zijn
van Brazilië!
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Wat ons drijft is de liefde
van Christus, omdat we
ervan overtuigd zijn dat

één mens voor alle mensen
is gestorven, waardoor alle
mensen zijn gestorven, en

dat hij voor allen is
gestorven opdat de

levenden niet langer voor
zichzelf zouden leven,

maar voor hem die voor de
levenden is gestorven en is

opgewekt.

2 KORINTIËRS 5 : 14- 15

Joyce in het zwembad in Juiz de Fora

Praktische taken
Voor Água Viva zijn er al een aantal praktische taken die wij op ons hebben genomen en waar we onze tijd aan kunnen
besteden. Zo heeft Joyce de taak gekregen om foto’s te sturen naar de families van de opgevangen gasten. Dit wordt dan 1
of 2x per week gedaan.
Daarnaast zijn we ook druk bezig met het creëren van een lijst met films die gebruikt kunnen worden in het
therapeutische proces van de gasten. Films met inhoud en een boodschap.
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De wijsheid van boven
daarentegen is vóór alles

zuiver, en verder
vredelievend, mild en

meegaand; ze is rijk aan
ontferming en brengt niets

dan goede vruchten voort, ze
is onpartijdig en oprecht.

JAKOBUS 3 : 17

Praktische taken (vervolg)
Verder zijn wij vaak in de grote supermarkt te vinden voor de inkopen van zowel de mannen- als de vrouwenopvang.
Hiervoor maken we dankbaar gebruik van de auto die we inmiddels hebben gekocht! Deze stond uiteraard in onze
vorige nieuwsbrief ook als gebedspunt.

Als beheerdersechtpaar zijn we echter inmiddels ook te
vinden als bewoners van de beheerderswoning, een kleine
woning op loopafstand van de vrouwenopvang. 
Wij wonen aan de enige toegangsweg en zijn dus ook vaak de
aangewezen persoon om op te treden wanneer er mensen
aan te poort verschijnen.
We zijn ook inzetbaar bij allerhanden situaties, denk
bijvoorbeeld aan vervoer wanneer het even niet anders kan.

Ook hebben we tot dusver één keer familieleden doorgelaten
die op een bezoekdag op bezoek kwamen.

Kortom op praktisch gebied zijn wij al inzetbaar.

Studie Johan (en Joyce)
Zoals van te voren het plan was is Johan nog bezig met zijn HBO
studie Toegepaste Psychologie. Op afstand en met de grote drukte
van alle veranderingen en het nieuwe leven is dat af en toe best
een behoorlijke uitdaging. 
Tegelijkertijd is het ook een zegen, zo heeft hij een
onderzoeksverslag geschreven specifiek voor en in samenwerking
met Água Viva. Een eerste invloed vanuit de studie direct op het
werk dat wij hier willen doen in Brazilië. 
Het is echter zeker een gebedspunt, zowel financieel (dankbaar
voor de giften!) als ook in de studielast is het een opgave. 

Daarnaast hebben we er uiteraard een studie bij! We zijn druk bezig
met het leren van de portugese taal. Het is een lastige taal en
vereist veel tijd en aandacht om onder de knie te krijgen. Inmiddels
hebben we een aantal goede studieboeken gekocht en zijn we
daarmee dan ook druk in de weer. Wederom een (goede)
investering van geld, tijd en energie.

De feestdagen
De feestdagen waren heel dubbel om mee te maken. De eerste Kerst in Brazilië, ver weg van familie. Op kerstavond
hebben wij bij het vrouwenproject een speciale maaltijd gegeten. Eerste kerstdag hebben wij geverfd in ons huis en in
de avond op eerste kerstdag zijn we bij een vriend geweest die ons had uitgenodigd in Tiradentes, dat is een toeristisch
plaatsje vlakbij. We zijn bij hem thuis geweest voor een hapje en een drankje waarna we het stadje hebben bezocht en
hebben genoten van de braziliaanse cultuur.

Oud en nieuw hebben we gevierd met de kerk Nova Vida, we werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
gezamenlijke afsluiting. Heel apart om mee te maken, om 12 uur hoorden we wat vuurwerk maar de dienst ging door tot
kwart over 12. Daarna wensten we elkaar een goed nieuwjaar. Toen kwam het eten. Johan en ik waren al best moe dus
hadden besloten om al naar huis te gaan en om niet mee te eten.
Dat waren onze feestdagen. Het oude jaar voorbij en een nieuw jaar gekomen.



JOJO2BRAZIL PAGINA 05

Ziekte aan het thuisfront
Rond 21 december kreeg ik (Joyce) te horen dat er een Covid-uitbraak is geweest binnen mijn familie. Zowel mijn ouders
als mijn broer en schoonzus + een oom en tante waren positief getest. Mijn tante en oom waren gelukkig al snel
redelijk opgeknapt, maar mijn broer en vader werden in het ziekenhuis opgenomen wegens zuurstoftekort. Al gauw
kreeg ik het nieuws dat vanwege het hoesten en zuurstoftekort mijn vader naar de IC werd overgebracht en daar onder
narcose werd gehouden. Kort daarna kreeg ik ook het bericht dat mijn moeder ook moest worden opgenomen vanwege
een dubbele longontsteking. Mijn schoonzus mocht gelukkig thuis blijven, maar moest wel aan de zuurstof en aan
diverse medicijnen.

Deze periode was erg lastig, zeker omdat wij in een heel ander land zaten en niet zomaar terug konden vliegen. En ook
al zouden we dat doen, wat kunnen we nou eenmaal doen voor hen, behalve bidden? Ik kreeg al snel op mijn hart om
mensen te vragen om voor mijn familie te bidden. Dat kan namelijk altijd! Dus zodoende heb ik met velen contact
gezocht en gevraagd of ze voor hen wilden bidden. Ik kwam toen ook met mijn gebedsvraag bij een groep die wandelen
zoals Jezus dat deed, de groep heet dan ook Walk Like Jesus. Daar boden 2 mannen aan om vanuit Ede en Apeldoorn
naar het ziekenhuis in Dordrecht toe te komen om hun handen op mijn familie te leggen en voor hen te bidden. Het
was een wonder dat ze van het ziekenhuis naar binnen mochten en ze mochten ook daadwerkelijk hen allemaal de
handen opleggen. 

Na dat moment ging het al snel beter met mijn familie. Mijn moeder en broer hadden midden in de nacht in hun
ziekenhuisbed een ontmoeting met Jezus. Hij was erbij en ondanks dat ze aan de zuurstof lagen konden ze toch uit
volle borst Jezus Overwinnaar zingen. Ook heeft mijn moeder met een verpleegster gesproken en had woorden van
kennis over haar leven, ook zag ze in een beeld dat heel Nederland verlicht was, doordat er veel mensen aan het
bidden zijn. Ze ervaarde dat we de geestelijke dingen anders moeten benaderen omdat Jezus 2000 jaar geleden alles
gedragen heeft toen Hij zei HET IS VOLBRACHT! Dus ook dit virus is gedragen door Hem. Daar mogen we dan ook in
leven. Laat je geen zand in de ogen strooien zodat je bent afgeleid maar focus je op Jezus en wees discipelen van Hem.
In Marcus 16:15-20 staat het zendingsbevel. Dat is op dit moment juist voor ons allen bestemd in deze moeilijke tijd
waarin we leven. Wees daarom sterk en houd moed. Vertrouw op de Heer! (aldus de boodschap die mijn moeder kreeg
die nacht)

Op 4 januari was ik jarig en ik vroeg God om een verjaardagscadeau, namelijk dat mijn familie weer snel naar huis
mocht en mijn pa weer snel wakker mocht worden. Heel bijzonder dat ik op die dag hoorde dat mijn broer diezelfde dag
nog naar huis mocht en zich mocht herenigen met mijn schoonzus. Gelukkig ging het ook beter met mijn vader, hij
werd op 5 januari weer wakker, nog wel wat onrustig maar hij was in elk geval wakker. Nu moest hij verder herstellen.
Mijn moeder moest nog heel even blijven in het ziekenhuis maar op 10 januari mocht zij ook weer naar huis.
Uiteindelijk mocht mijn vader op 18 januari ook weer naar huis.
Ik heb me in deze periode echt gedragen gevoeld door God, Hij was zo dichtbij. Ook heeft Hij mij de kracht gegeven om
ondanks de afstand toch krachtig te zijn en te vertrouwen op Hem, Hij kan immers het beste voor mijn familie zorgen.
Ik had ook echt volkomen het vertrouwen dat het helemaal goed zou komen met hen. Dit omdat ik de stem van God
heb ervaren die zei ‘Vertrouw op Mij, Ik zal voor je familie zorgen, alles komt goed.’

Ik wil jullie daarom nog een keer bemoedigen met de tekst uit Psalm 27:14.
Iedereen moet op de Heer vertrouwen. Wees daarom sterk en houd moed. Vertrouw op de Heer! (BGT)

Iedereen moet op de Heer vertrouwen. 
Wees daarom sterk en houd moed. 

Vertrouw op de Heer!

PSALM 27 : 14  (BGT)
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Dankpunten:
Dat we onze braziliaanse legitimatiebewijs hebben.
Voor ons thuisfrontteam die onze handen en voeten
zijn in Nederland.
De taken die we op ons kunnen nemen en de zegen
die we al zien ontstaan.
Voor de giften die al zijn gegeven en zijn toegezegd.
De mooie en goede aankopen die we mochten doen.
Voor het huisje in Prados dat ons thuis begint te
worden.
Dat God de nodige kracht heeft gegeven in de
moeilijke periode waar we doorheen zijn gegaan.

Gebedspunten:
Voor de families van Johan en Joyce.
Voor verder herstel van Covid (fam Joyce)
Voor het werk wat we gaan doen en al doen.
Dat we altijd de juiste prioriteit zullen ervaren en
zullen opvolgen.
Voor het cultuurverschil.
Voor de taalstudie die zo enorm belangrijk is. 
Voor de HBO studie van Johan.
Dat er meer gasten (die daarvoor klaar zijn) mogen
komen die hulpzoeken.
Doorzettingsvermogen bij de gasten.

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.

Internet
In Prados leven we in een behoorlijk afgelegen stuk. Dat is natuurlijk schitterend wanneer wij foto's of video's maken,
maar wanneer we deze willen delen met jullie en de rest van de wereld is het lastig. 
Het is een 'zona rural', wat in dit geval ook betekend dat het geen officiële straat is (volgens Google).

Internet via satelliet.
Internet via antenne (mobiel netwerk).

Om hier internet te krijgen hadden wij slechts een beperkt aantal mogelijkheden.
1.
2.

Wij hadden al een mobiel met internet, maar waren niet heel erg te spreken over de kwaliteit bij ons huisje, niet zo
vreemd het is niet dat er een zendmast vlakbij staat.
Hierdoor hadden we dus ook 
niet heel veel vertrouwen in 
de mogelijkheid om het via het
mobiele netwerk te regelen.
Satelliet aan de andere kant staat bekend als duur 
en eigenlijk ook nooit als goed internet. 

Dus ook dat had 
niet de voorkeur.

Via een Braziliaanse 
vriend, een man die we eerder ontmoet hadden bij 
het afsluiten van onze mobiele abonnement, hebben 
we een monteur langs 
laten komen die voor 
ons de mobiele 
mogelijkheid zou nameten. 
Om zo te kijken of het een goede optie was.
Uiteindelijk bleek dat inderdaad een goede optie te zijn! 
Met wat extra hoepels om door te springen hebben we nu 
WiFi in ons huis waarmee we zonder problemen kunnen 
videobellen naar Nederland.
Dankbaar en blij ook met deze ontwikkeling!


