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Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

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

Terug naar Nederland
De beslissing is genomen om terug naar Nederland te gaan, dat hebben we
in onze vorige nieuwsbrief al vermeld en uitgelegd. Dit betekend echter
dat er weer heel veel gaat veranderen. Opnieuw alles verkopen en met
een beperkt aantal koffers ons hele leven verplaatsen.
Inmiddels zijn de tickets geboekt! De datum staat op 11 oktober 2022 vanaf
Sao Paulo direct naar Amsterdam.

Het betekent ook een enorme verandering voor onze achterban. Wij willen
met deze nieuwsbrief iets meer inzicht geven in wat de plannen zijn
waarvan we geloven dat het Gods plan is.

Dit betekend veel voor het werk dat wij verrichten hier in Brazilië, waar we
in deze nieuwsbrief uiteraard meer over vertellen.
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 13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze,namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijnvrienden. 14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik ugebied.
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Europa
Terwijl wij hier in Brazilië zijn en regelmatig mensen spreken over het
koninkrijk van God merken we pas echt hoe duister Europa is. Hier op
straat komt het eigenlijk niet voor dat mensen je stoppen wanneer je ze
aanspreekt met het evangelie. Iedereen luistert vriendelijk en wil ook heel
graag meer weten en gebed.
Althans dat is onze ervaring in de regio waarin wij actief zijn. Het zou
anders kunnen zijn in de grote steden (die zijn meer westers over het
algemeen). Toch is het wel duidelijk dat de mensen hier een stuk meer
open staan voor het evangelie.

Het is ook onze ervaring dat er hier voldoende broeders en zusters zijn die
het werk uitvoeren om het koninkrijk uit te breiden. Ook hier geld dat de
oogst groot is en de arbeiders weinig. Toch zijn we behoorlijk hoopvol
over de kerk hier. Enthousiast, vol vuur en leergierig aan de voeten van
Jezus. 
Het aanvuren en verkondigen dat we naast hoorders ook doeners behoren
te zijn van het Woord is iets wat ik telkens weer herhaal. Dat lijkt echt een
boodschap te zijn die keer op keer herhaald moet worden. De kerk daarin
aanvuren ervaar ik dan ook als mijn opdracht zo lang ik dat kan en de
mogelijkheden toe krijg.

Met onze ervaringen over Brazilië en de geestelijke stand van zaken en wat
wij zien (en horen) over Europa hadden wij een extra bevestiging over
terug gaan naar Nederland. Het lijkt enorm belangrijk om daar waar het
donker is, Zijn licht te laten schijnen. Op dit moment lijkt dat een stuk
meer nodig in Europa dan in Brazilië, waar de nood is daar willen wij zijn.
Wij ervaren dat we voor de toekomende tijd ons mogen richten op Europa.

Mijn boodschap is niet anders dan die van Jezus of de discipelen. Nog
altijd is het "Het koninkrijk is nabij gekomen." en dat zal het blijven.
Mensen vertellen over de werkelijkheid van de geestelijke wereld en het
reddingsplan van God om mensen over te zetten naar het Koninkrijk van
God.
Vaak ben ik wat scherp als het om deze boodschap gaat, zoveel van de
gevestigde kerk lijkt niet te pakken wat zo duidelijk in de Bijbel terug te
vinden is. 
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Eljakim en de giftenstroom
Wij zijn enorm blij met de steun die we hebben gekregen vanuit de volle evangelie gemeente Eljakim. Onze lieve
broeders en zusters die ons gesteund hebben in gebed, lieve berichten en op financieel gebied. 

Ook zijn we enorm blij dat de gemeente ons de mogelijkheid heeft geboden om giften via de ANBI stichting te laten
gaan. Helaas loopt dit ten einde! Niet vreemd, de giften worden immers gekenmerkt met "Zendingswerk Brazilië". 

Terwijl wij nog op zoek zijn naar een mogelijke andere route willen we jullie bij deze laten weten dat de mogelijkheid
om via Eljakim te geven stopt per einde 2022. Hier graag rekening mee houden!

Wilt u ons blijven steunen ook na dat moment? Op dit moment hebben we daarvoor geen ANBI route en het zal dan
ook niet belastingaftrekbaar kunnen. Dat neemt niet weg dat we dankbaar zijn voor alle steun die ons gegeven wordt.
Zoals het er nu uitziet zal financiële steun vanaf januari 2023 via ons privé rekening moeten.

Wij zijn op zoek naar andere ANBI mogelijkheden en laten het uiteraard weten als dit gelukt is. Heeft u hiervoor
ideeën, laat het ons dan gerust weten! Graag zelfs.

 18 Als de wereld u haat, weet dat zij
Mij eerder dan u gehaat heeft.
 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de
wereld het hare liefhebben, maar
omdat u niet van de wereld bent, maar
Ik u uit de wereld heb uitverkoren,
daarom haat de wereld u.
 20 Herinner u het woord dat Ik u
gezegd heb: Een dienaar is niet meer
dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd
hebben, zullen zij ook u vervolgen; als
zij Mijn woord in acht genomen
hebben, zullen zij ook het uwe in acht
nemen.
 21 Maar al deze dingen zullen zij u
aandoen omwille van Mijn Naam,
omdat zij Hem niet kennen Die Mij
gezonden heeft.
 22 Als Ik niet gekomen was en tot hen
gesproken had, hadden zij geen zonde,
maar nu hebben zij geen voorwendsel
voor hun zonde.
 23 Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.
 24 Als Ik onder hen niet de werken
gedaan had die niemand anders
gedaan heeft, hadden zij geen zonde,
maar nu hebben zij ze gezien en Mij en
Mijn Vader gehaat.
 25 Maar het woord moet vervuld
worden dat in hun wet geschreven is:
Zij hebben mij zonder reden gehaat.

Johannes 15



Romeinen 8:31-35
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie
zal tegen ons zijn?
32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?
God is het Die rechtvaardigt.
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is,
Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor
ons pleit.
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

JOJO2BRAZIL PAGINA 03

Spreken, getuigen en
bidden voor mensen
In onze tijd hier in Brazilië krijgen we
steeds vaker de vraag of we de kerk
willen bezoeken van de personen die we
ontmoeten. Dit gaat dan vaak gepaard
met een woordje spreken, getuigenissen
delen en bidden voor de mensen.

Vaak is de vraag dan of we specifiek ook
willen bidden voor de zieken. Dat willen
wij uiteraard en tegelijkertijd maakt dat
het weer duidelijk dat onderwijs zo
belangrijk is. Dat is dan direct een
mogelijkheid om te getuigen dat we
allemaal geroepen zijn, als discipelen
van Jezus, om te doen wat Hij deed (o.a.
1 Johannes 2:6).

Binnenkort hebben we ook een dienst
die we in Nederland een
genezingsdienst zouden noemen. Of
misschien iets breder "Genezing en
wonderen dienst". Waarbij wij specifiek
gevraagd zijn om te komen bidden voor
de mensen. TIjdens deze diensten staan
er een rij mensen voorin de zaal, met
flesjes zalfolie dichtbij, waar dan
iedereen naartoe kan komen voor
gebed.

Ons werk bij Água Viva
Onze werkzaamheden bij Água Viva zijn inmiddels gestopt. Overigens zijn ze ook niet langer nodig, dus dat loopt
netjes in elkaar over.
Dat betekend echter niet dat we niets meer te doen hebben, integendeel. 

Wij zijn intensief betrokken bij de kerk en diens activiteiten. Wanneer ik spreek over de kerk heb ik het overigens
niet zozeer over één denominatie, maar over het Lichaam van Christus.
Zo zijn wij regelmatig te vinden bij broeders en zusters waar we kunnen zorgen voor bemoediging, onderwijs en
praktische hulp, in één woord fellowship.

Ook betekent ons vertrek dat we alles wat we hebben weer moeten verkopen. Een behoorlijke opgave zo blijkt.
Brazilië en de cultuur die we uit Nederland gewend zijn kunnen bijna niet met elkaar vergeleken worden.
Ik (Johan) was in Nederland al geen verkoper, maar met de cultuurverschillen raak ik helemaal van de leg. Joyce
pakt dat een stuk beter op, al is het echt schakelen.
Over het algemeen is de braziliaan erg enthousiast, dat betekent dat ze graag alles willen hebben. Wat wij te koop
hebben, dat willen ze kopen! Je zou zeggen dat dit het verkopen makkelijk maakt, maar er zit een keerzijde aan. Ze
willen het wel, maar kunnen het niet betalen. Dat is niet omdat wij onze spullen zo duur verkopen, maar omdat ze
gewoon helemaal geen financiële middelen over hebben. 
De cultuur hier is dat in de winkels alles geprijst is met een contant prijs en een in termijnen prijs. Dit is waar voor
bijna alles! Zelfs in de supermarkt krijg je de vraag of je in termijnen wil betalen.
Kortom de mensen hier zitten over het algemeen in de schulden, ze zijn nog dingen aan het afbetalen die
(misschien) al versleten zijn. Wanneer je zelfs je schoenen in 10 termijnen kan betalen denk ik dat de maatschappij
extra gebaat zou zijn bij wat financieel onderwijs.
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Dankpunten:
God is voor ons!
Een duidelijke visie en roeping van God.
De zegen die we zien ontstaan, maar ook wat we niet
zien, op alle onze werkzaamheden.
Alle steun die wij ontvangen.
Alle mensen die intens met ons meeleven, meebidden
en ons steunen.
Wij hebben vliegtickets en alles lijkt geregeld voor
onze terugreis.

Gebedspunten:
Voor de families van Johan en Joyce.
Voor de verkoop van onze inboedel.
Voor het cultuurverschil.
Voor het naderende afscheid.
Voor de taalstudie die wij uiteraard nog steeds doen. 
Voor de HBO studie van Johan.

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 tot december 2022 via

 onderstaande gegevens: 
NL 22 INGB 000 2870 921 t.n.v. Volle Evangelie gemeente Eljakim o.v.v. zendingswerk Brazilië.

19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u
nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

 20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
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Verkopen en tot zegen
Op het moment dat we wisten dat we
weg zouden gaan kreeg ik (Johan)
direct het idee dat onze spullen echt
tot zegen zouden zijn voor mensen.
Tegelijk wist ik dat we het niet weg
hoefde te geven, maar gewoon konden
verkopen.
Inmiddels is er al best wel e.e.a.
verkocht en merken we echt dat het
tot zegen is!
Veel van onze spullen zijn ook betaald
door iemand anders dan de persoon
die er uiteindelijk eigenaar van wordt.
Hoe bijzonder is dat?

Zo worden de spullen echt tot zegen voor velen, waaronder ook voor ons. Wij hebben er uiteraard van genoten en als
zegen ervaren in de tijd dat we er zelf gebruik van mochten en konden maken, maar nu gaat het door!

God is goed en Hij is echt heerser over alle dingen!

Kerkdienst in Prados


