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Hierbij weer een nieuwsbrief. Een impactvolle nieuwsbrief na een moeilijke,
mooie en bijzondere tijd. In deze nieuwsbrief leest u meer.

In dit nummer:

Want wie heeft de gedachten van de
Heere gekend, dat hij Hem zal
onderrichten? Maar wij hebben de
gedachten van Christus.

Onze tijd in Brazilië

1 Korinthe 2:16
Onze tijd in Brazilië
Deze nieuwsbrief is er één van grote impact. Voor ons is het ook een
editie die moeilijk was om te schrijven. Het is een heel proces geweest om
te komen tot het punt waar wij nu zijn. In alle openheid willen we jullie
graag op de hoogte brengen van wat ons toekomstbeeld is.
Onze tijd in Brazilië lijkt voor ons ten einde te komen.
Wij hebben onze taak volbracht.
Vreemd en toch ervaren wij dat het waar is. Het is ook vanuit meerdere
kanten op die manier bevestigd. Het is onze bedoeling om eind september
of in oktober terug te vliegen naar Nederland.
We hebben een visum voor 2 jaar, maar ervaren dat het nu al tijd is om
door te gaan. Werelds gezien is dat misschien een vreemde keuze, maar in
alles ervaren wij dat het goed is.
Om Água Viva maken wij ons geen zorgen, we weten dat God daar
aanwezig is en aan het werk. Dat zal zo blijven zolang ze zich blijven
richten op Hem die het Leven is. Het is een project dat in ons hart en onze
gebeden blijft.
Onze taken hier zijn op termijn niet langer nodig, of worden opgevangen
door anderen die hier uitermate geschikt voor zijn.
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Onze roeping
Heel bijzonder en bijna onbegrijpelijk is het feit dat God met ons (mensen) wil 'samenwerken'. Voor mij is dat enorm
moeilijk te beseffen, mede door mijn kerkelijke achtergrond waar "Gods wegen zijn hoger dan onze wegen!"
(Geparafraseerd uit Jesaja 55:8-9) de standaard was.
Inmiddels weet ik beter! Ik ben een geheel nieuwe schepping en heb de Heilige Geest ontvangen. Mijn gedachten zijn
die van Christus (1 Korinthiërs 2:16).
"hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus." (1 Johannes 4:17b)
Wat het direct een stuk duidelijker maakt als de Bijbel zegt dat we in de voetsporen van Jezus horen te treden, horen
te doen wat Hij deed. Uiteraard vanuit de drie dingen die Jezus noemt om Hem te volgen: 1. Jezelf verloochenen, 2. Je
kruis oppakken en 3. Jezus volgen (Lukas 9:23).
Voor ons is het moment gekomen om te stoppen met de samenwerking met Agua Viva. We moeten door met datgeen
waarvan wij weten dat het onze roeping is. Discipelen maken, de werken van Jezus verkondigen en openbaar maken,
de werken van de duivel verbreken.
Voor dit moment betekent dit dat we terugkomen naar Nederland. Wederom een hele aanpassing, maar wij doen dat
met vreugde in ons hart omdat we weten dat God met ons mee gaat!
Wederom betekent dat afscheid nemen van alles wat we hier hebben opgebouwd.
Er zijn veel gedachten die hierbij komen kijken en veel verschillende meningen over onze beslissing, daar willen we
uiteraard graag over praten, maar deze nieuwsbrief heeft daar niet de ruimte voor.
Onze eerste stap is terug naar Nederland. Daar zullen we ons weer direct inzetten in het uitbreiden van Gods
koninkrijk! Op dit moment geloven wij niet dat het de laatste keer is dat we in Brazilië zijn, we ervaren echt een
bijzondere band met dit land. Hoe dit zijn invulling zal krijgen zal de toekomst uitwijzen.

En wij weten dat voor hen die God
liefhebben, alle dingen meewerken
ten goede, voor hen namelijk die
overeenkomstig Zijn voornemen
geroepen zijn.

Romeinen 8:28
Een profetie
In de tijd die voor ons vol was van onzekerheid als het gaat om locatie kwamen we in contact met een man die veel
beweegt in de profetische bediening.
Hij was aanwezig in de dienst waar Johan gesproken heeft en zag toen ook een beeld. Waar hij ons later van op de
hoogte bracht, inclusief de gedachten die God daarbij gaf.
"Hij zag mij staan als soldaat, maar zonder strepen op mijn schouders. Zonder dat daar een land aan verbonden was. Zo
vroeg hij 'Waar is hij aan verbonden dan?' en zag toen een kruis achter mij. Het is dus de bedoeling dat ik een soldaat
van het kruis ben, het kruis breng waar ik ook ga. Niet verbonden aan een specifieke organisatie."
Op een ander moment zijn we nog verder in gesprek gegaan met deze man en toen kwam deze zelfde bevestiging in
verschillende vormen. Heel bijzonder om dat op die manier mee te maken.
Ook in Nederland hebben we al woorden ontvangen die we op dat moment maar moeilijk konden plaatsen. Wij hadden
het nooit als mogelijkheid gezien, maar er werd gezegd dat we 'kortere perioden' naar Brazilië zouden gaan. In die tijd
was dat voor mij moeilijk te bevatten, hoe kun je dat immers verwezenlijken? Financieel gezien een hele uitdaging. En
als je in Nederland een baan hebt kun je ook niet zomaar even een paar maanden er tussenuit.
Inmiddels weet ik dat ook dat mogelijk is! Wij hebben (toevallig) geweldige mensen ontmoet die laten zien hoezeer dit
wel mogelijk is.
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Jullie, onze achterban
Het doet ons pijn dat deze nieuwsbrief mensen zal teleurstellen, maar dat
is onontkoombaar.
Wij willen jullie allemaal enorm bedanken voor al jullie interesse en steun.
Wat de toekomst gaat brengen is ook ons niet geheel duidelijk, we weten
wat we gaan doen, maar hoe en op welke manier? We weten dat God goed
is een dat Hij bij ons is.
Onze inboedel, alles wat we hier gekocht hebben, moeten we nu weer
verkopen. Dit betekend in de praktijk dat we veel mensen gaan zegenen
met weinig gebruikte spullen. Voor ons kan het niet anders dan een
financiële tegenslag worden.
Wij weten echter dat de zegen die we hiermee voor anderen kunnen zijn,
ook weer een zegen zal zijn voor ons.

Waterval in de Serra

Een brandende boodschap
Voor mij (Johan) is er nog altijd het
verlangen om broeders en zusters op te
roepen, wakker te schudden en te vertellen
waar we voor geroepen zijn. Scherpstellen
dat we niet wereldgelijkvormig horen te zijn,
dat we een totaal ander Koninkrijk
toebehoren!
Dat is wat ik eigenlijk in elke preek weer
terug zie komen. Telkens weer gaat het over
de roeping die we hebben als volgelingen
van Jezus, een roeping om te vertrouwen op
God en te doen wat menselijk gezien
onmogelijk is.
Dit is iets wat dan ook zeker niet gaat
stoppen! Waar ik ook kom, dat zal mijn
boodschap zijn! Jij als discipel van Jezus
bent geroepen om dezelfde dingen te doen
die Hij ook deed. In essentie maakt dat van
de evangeliën een reeks aan voorbeelden.
Nooit zal ik vergeten dat de liefde het
belangrijkste is. Dat zonder liefde alles wat
je doet leeg is. In alle eerlijkheid is dat ook
echt de drijvende kracht achter mijn
boodschap. Er is zo'n grote prijs betaald
voor iets wat veel mensen niet durven
geloven. De wereld kijkt met reikhalzend
verlangen uit naar het moment dat
volgelingen in de Kracht gaan staan
(Romeinen 8:19).

JOJO2BRAZIL

Onze bedoeling is eigenlijk altijd om een goedkope levensstijl te
handhaven. Wij mogen bij de ouders van Joyce wonen en dat is natuurlijk
een geweldige gift en opoffering van hen!
Het is onze bedoeling om rond te gaan en werkelijk discipelen te maken,
in Nederland (en omgeving?). Kortom ons zendelingen leven blijft
doorgaan, maar in een heel andere context en invulling.
Willen jullie ons blijven steunen? Heel graag en daarvoor zijn we enorm
dankbaar. Uiteraard snappen we als deze stap ervoor zorgt dat jouw steun
stopt. We stoppen immers met Brazilië, met Água Viva en de (traditionele)
verslavingszorg.
Wil je in ieder geval laten weten als je stopt met je financiële steun?
Eventueel wel overwegen om ons te blijven steunen tot we weer een
plekje bewonen in Nederland?
Als deze beslissing ervoor heeft gezorgd dat je ook niet langer op de
hoogte gehouden wordt, laat het even weten via de e-mail.
Het is ons meer dan ooit duidelijk geworden dat we onderdeel zijn van één
lichaam. De verbintenis met anderen is voor ons enorm belangrijk. Wij
willen graag tot steun en inspiratie zijn voor onze broeders en zusters.
Tegelijk ervaren wij het ook als een afhankelijkheid van onze broeders en
zusters. Het Koninkrijk van God bouwen doen we samen!

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het
openbaar worden van de kinderen van God.
Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet
vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de
slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de
heerlijkheid van de kinderen van God.

ROMEINEN 12:2
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Ervaring maakt rijker
Onze tijd in Brazilië is absoluut niet voor niets geweest!
De dingen die we geleerd hebben zijn niet op te sommen toch ga ik een kleine greep doen:
De Nederlandse cultuur en de Braziliaanse cultuur zijn verschillend en beiden afwijkend van de cultuur van het
Koninkrijk van God!
De taalbarrière is echt, maar tegelijkertijd ook niet. Inzet (van beide kanten) is veel belangrijker.
De onbenutte kansen die in Nederland aanwezig zijn moeten we zien als een zegen.
De hoge levensstandaard die in Nederland geëist wordt verdient meer dankbaarheid.
De werken van God die we hebben mogen zien gebeuren zijn schitterend en vormen veel getuigenissen.
We weten dus dat het goed was dat wij hier zijn geweest en ons hebben ingezet op de plek waar we ons hebben
ingezet.

Ervaring bij de
kerkdienst in Prados
Nog niet al te lang zijn er
kerkdiensten in Prados bij de
vrouwen op het centrum, speciaal
voor de vrouwen op het centrum. We
merken week na week hoe belangrijk
het is voor de vrouwen.
Zo ook deze bewuste dinsdagavond.
Joyce en ik waren beneden op het
centrum toen de voorganger
binnenkwam. Hij zwaaide kort en
ging direct naar het toilet. Kort
daarna kwam hij weer tevoorschijn
en pakte een kopje koffie. Ik kreeg
sterk de indruk dat ik voor hem
Uitzicht vanuit ons huisje in de ochtend
moest bidden, voor nieuwe energie.
Dus ik stap op hem af en maak een kort praatje. Hij verteld me dat hij een lange dag achter de rug heeft en erg moe
is, wat voor mij weer een extra bevestiging is dat mijn indruk juist is en van de Heilige Geest afkomstig is.
Ik stel voor om voor hem te bidden en zonder twijfel zegt hij volmondig "ja". Ik bid in het portugees, wat voor mij een
behoorlijke opgave is en zegen hem met nieuwe energie.
Na het gebed zegt hij dat hij net op het toilet had gebeden dat God moest ingrijpen en hem nieuwe energie moest
geven, anders had hij het niet volgehouden.
God antwoord gebeden! Hij hoort ons altijd!
Tijdens de dienst kreeg ik in mijn gedachten dat er iemand was met rugpijn waar God korte metten mee wilde maken.
Ik zocht even via Google translate hoe ik dat moest zeggen in het portugees en aan het einde van de dienst stond ik
op "Desculpe! Com licença." en ik kreeg de volledige aandacht. Met de telefoon in mijn hand vraag ik wie er pijn heeft
in de rug en drie van de vrouwen steekt de hand op. Samen met Joyce, de voorganger en nog wat andere aanwezigen
begonnen we te bidden. Er kwamen sterke reacties, reacties waarbij ik in mijn jonge kerkelijke jaren zou denken dat
het ordeverstoring zou zijn. De pijn werd erger bij een vrouw, vertelde ze, terwijl ze begon te schudden. In mijn
ervaring is dat een goed teken (niet leuk natuurlijk), dat betekent dat er iets gebeurd. Geloof het of niet, maar ik zie
dat als de tegenstander die nog een laatste stuiptrekking heeft in de hoop dat je het opgeeft.
Na het gebed was de pijn volledig weg!
Een andere vrouw hadden we voor gebeden en ze vertelde dat ze eigenlijk op dat moment geen pijn had, maar vaak
wel. Ze kon het dus niet meten of het weg was.
De derde vrouw had haar hand opgestoken, maar had geen pijn in haar rug ze had hoofdpijn. Ook daar hebben Joyce
en ik voor gebeden en onder de kracht van de Heilige Geest viel ze. Voornamelijk door haar te zegenen met rust in
haar denken, rust in haar hoofd. Ook deze vrouw vertelde dat ze verlichting ervaarde!

JOJO2BRAZIL

PAGINA 04

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit
ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met
Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt
1 KORINTHE 12:12-13A

Johan spreekt in São João del Rei
Al een tijd geleden was de vraag van de voorganger of ik (Johan) een keer wilde preken in de zondagse dienst in de
kerk in de ‘grote’ stad. Op zondagavond 29 mei was het dan zover. Met vertaling van Daniëlle mocht ik het woord
delen. Het was een boodschap die al een tijd lang op mijn hart was, maar nog eens doorleeft en aangescherpt voor
deze avond. Wat wil God deze avond aan deze mensen vertellen?
Als eerste wist ik dat ik een verschil in persoonlijkheid mocht aankaarten, iets dat nog eens extra zichtbaar lijkt door
het cultuurverschil. Het paste compleet in het thema van de preek dus was het ook een treffend persoonlijk
voorbeeld.
Ik ben een rustig persoon, ook op het podium. In Brazilië is het heel gewoon dat een voorganger zich laat gaan en
ook echt begint te schreeuwen vanaf het podium. Mijn boodschap was dat we verschillend zijn, maar dezelfde Heilige
Geest hebben. We zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam ook al zijn we verschillend.
Uiteraard vol met voorbeelden en bijbelteksten, vertelde ik dat er broederliefde moet zijn en dat we elkaar horen te
helpen.
Aan het einde van de dienst riep ik mensen op met de opmerking dat ik graag voor hen zou willen bidden als ze een
nood hadden. Wat een bijzondere dingen zijn er na de dienst ook nog gebeurd! Mensen die onder tranen vertelde dat
de pijn volledig weg was. Anderen zagen hun benen gelijk worden (met nog meer mensen die er als getuigen bij
stonden). Onrust moest plaats maken voor vertrouwen.
Een geweldige avond! God is goed.

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.

Dankpunten:
God is altijd bij ons en een sprekende God.
Een duidelijke visie en roeping van God.
De zegen die we zien ontstaan op alle onze
werkzaamheden.
Voor de giften die zijn gegeven en zijn toegezegd.
Alle steun die wij ontvangen.
Alle mensen die intens met ons meeleven, meebidden
en ons steunen.
Dat God alles in handen heeft.

JOJO2BRAZIL

Gebedspunten:
Voor de families van Johan en Joyce.
Voor de gemaakte keuze en de uitwerking daarvan.
Voor de stappen die nu gezet moeten worden.
Dat we in de tijd die we hier nog zijn de wil van God
altijd voorop stellen.
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 hulp zoeken.
Doorzettingsvermogen bij de gasten.
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