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Geachte heer, mevrouw / Beste donateur,

Met groot plezier sturen zenden wij u weer onze periodieke nieuwsbrief. Daarin het laatste nieuws van alle zaken 
die spelen op Cebem en de projecten waar Wouter, Herma en hun medewerkers  bij betrokken zijn. Zoals u zult 
lezen, spelen er nogal wat zaken. Natuurlijk blijft Cebem - als opvang voor kansarme kinderen - een belangrij-
ke plaats innemen in  ons werk. Maar we willen nog meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die ons  
daardoor geboden worden om hun familie te bereiken.

Door deze brief willen we ook graag een paar punten onder uw aandacht brengen vanuit het thuisfront  
in Nederland.

Zoals u ongetwijfeld begrijpt is het vervaardigen en verzenden van deze nieuwsbrief niet gratis. Nu zijn kosten om 
onze - gewaardeerde en broodnodige! - achterban op de hoogte te houden niet te vermijden, maar we willen die 
kosten graag tot een minimum beperken. Als bestuur is het immers onze taak om iedere euro die bespaard kan 
worden ten goede te laten komen aan het werk in Brazilië!

Een manier  van besparen is om het aantal te versturen exemplaren te verminderen en u op een andere manier 
te informeren. Daarmee hopen we met name op verzendkosten te besparen. Ons idee is om u – waar mogelijk -  
per e-mail te informeren. Daarvoor is het uiteraard wel nodig dat wij over uw emailadres beschikken, vandaar dus 
ons verzoek  om ons een email te sturen met dit adres.

Als u hiermee akkoord gaat, stuur dan een mailtje naar info@eljakimministries.nl met als onderwerp: 
Akkoord met toezending nieuwsbrief per email.

Op dit emailadres info@eljakimministries.nl kunt u ook andere vragen stellen. Wij doen ons best om deze zo snel 
mogelijk te beantwoorden. 

Wellicht overbodig om te vermelden, maar: wij gebruiken uw emailadres uitsluitend voor berichtgeving van onze 
stichting. Uw adres wordt niet aan anderen verstrekt, noch voor welk ander doel dan ook gebruikt!

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om de informatie per ‘gewone’ post te blijven ontvangen. In dat geval hoeft u niet 
te reageren. 

Wij hopen u hiermee naar behoren ingelicht te hebben en hopen op uw begrip en medewerking, waarvoor alvast 
onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Stichting Eljakim Ministries
Gerrit Barends
secretaris

PS Misschien stelt u toezending van nieuws niet langer op prijs. Daar hebben we uiteraard begrip voor. Stuur dan 
a.u.b. een email naar info@eljakimministries.nl met als onderwerp: Stop toezending nieuwsbrief. 
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Geliefde zendingsvrienden 

God is Liefde! Er is één ding wat God 
niet kan nalaten: liefhebben! Daarom 
hebben we ook zo´n fantastische bood-

schap voor de mensen hier in Brazilië: God houdt van jou! 

We zijn blij dat we na 5 weken verlof in Nederland weer 
terug konden naar Brazilië. Het was een goede tijd met on-
ze ouders, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Ook een tijd 
waarin ik, Wouter, 2 kleine operaties moest ondergaan om-
dat er een melanoom was geconstateerd. Maar God is 
goed, we hebben nu bericht ontvangen dat het gedeelte wat 
er 2de keer uit is gehaald helemaal schoon is. God is priori-
teit in ons leven en we willen doen wat Hij van ons vraagt. 
We kijken uit naar de toekomst, want we geloven dat God 
grote dingen gaat doen in 2015. 

Ik ben voor mijn leven tot de volgende conclusie gekomen: 
als God prioriteit is in mijn leven, dan wil ik ook zijn stem 
kunnen verstaan.  Zodat de beslissingen die we als leiders 
van dit zendingswerk dagelijks/wekelijks mogen en moeten 
nemen, dat we mogen weten dat dit beslissingen zijn die 
God blij maken. Omdat Hij ze aan ons geopenbaard heeft. 
En dat we dan dagelijks mogen ontspannen met de zeker-
heid dat we in Zijn wil zijn en dat Hij de controle over alle 
dingen heeft! Dit alles heeft ertoe geleid dat we als leiders in 
Brazilië meer met elkaar zijn gaan bidden. Meer zoeken 
naar Gods plan en meer en beter proberen ZIJN stem te 
verstaan.  We willen u vragen voor ons te bidden, dat we 
Gods stem duidelijk mogen verstaan en zodoende de juiste 
beslissingen kunnen nemen! 

Wouter en Herma Berkhof 

CEBEM, terug van 
vakantie 

Wat een fijn moment 
was dat! De kinderen in 
Nazareno en Ibituruna 
weer terug te zien. Glunderende gezichtjes! Heerlijk 
weer om ze te omhelzen, te vragen hoe de vakantie 
was geweest! Ook aangrijpend om de verhalen van 
sommige weer te horen. Moeilijk om te horen dat de 
moeder van Matteus en Nicolas recent overleden is 
aan kanker. Hoe nu verder. Wie gaat er voor hun zor-
gen! Oma wil niet met allebei blijven en de vader van 
Nicolas is drugsverslaafd!  Maar wat fijn dat de kin-
deren in onze CEBEM´s elke dag weer goede verzor-
ging en liefdevolle armen om zich heen mogen erva-
ren, goed te eten krijgen en elke dag opnieuw weer 
mogen horen over Gods liefde.  Het raakt me als ik 
weer één van de kinderen God hoor danken voordat 
ze gaan eten. Elke keer weer moeten we ons  realise-
ren dat we Gods handen en voeten zijn. Dat we een 
doorgeefluik van Zijn liefde mogen zijn. Wat een grote 
verantwoordelijkheid!                                                                                                        
Ook realiseren we elke dag weer dat achter deze kin-
deren nog een familie is. Families met problemen. 
Vaders en moeders die alcohol- en drugsverslaafd 
zijn. Families waar huiselijk geweld normaal is. Fami-
lies waar kinderen seksueel misbruikt worden. We 
ervaren dat we een grote verantwoordelijkheid hebben 
en hebben hier het laatste jaar veel over nagedacht. 
Hoe kunnen we deze families helpen. We dromen zo 
van herstelde gezinnen en dat er zo een herstelde  
generatie op zal mogen staan.  

Centro da Vida                                                                                                                                                                 
Dit  jaar gaan we dan echt van start! De nood is zo groot! Ouders zonder werk, jongeren die een gemakkelijke prooi zijn 
voor de drugshandel, ontucht, drankzucht en ga zo maar door. De eigenwaarde van velen is dan ook erg laag. Daarom 
willen we dit centrum. Een centrum waar iedereen welkom is. Een centrum waar projecten 
en cursussen zijn voor tieners, jeugd en hun gezinnen. Een plaats waar je terecht kunt met 
je hulpvraag. Waar voorgangers en andere medewerkers een luisterend oor hebben en je 
kunnen stimuleren een ander leven te gaan leiden. Een centrum waar de liefde van God 
aanwezig is en waar Bijbelse normen en waarden worden onderwezen. Principes, die, als je 
ze toepast, je leven compleet kunnen veranderen.  

De bouw van het Centro da Vida in Nazareno is bijna klaar. De laatste loodjes! Maar die 
wegen vaak het zwaarst. In Augustus hopen we alles helemaal klaar te hebben. Natuurlijk 
hebben we enkele zalen al in gebruik en hebben we al enkele cursussen voor tieners. Maar 
we willen nu zo snel mogelijk helemaal van start. Blijft u ons  daarom met uw gebed en fi-
nanciën ondersteunen. 
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Nieuw Project: Kerken planten kerken 

Sinds kort gaan we elke week naar een stad, dicht bij 
Nazareno, genaamd Jaguara. Een kleine nederzetting 
waar zo´n 250 mensen wonen. De ene week geven we 
Bijbelstudie en de andere week houden we een sa-
menkomst voor volwassenen en kinderen. We merken 
dat hier veel behoefte aan is. Daarnaast zijn we ge-
vraagd om ook samenkomsten te houden in een ande-
re stad waar zo´n 400 mensen wonen. Dit heeft ons 
aan het denken gezet! Er zijn nog zoveel plaatsen 
rondom Nazareno en Ibituruna waar mensen wonen 
die behoefte hebben aan onderricht vanuit het woord 
van God. En wie wil hier naar toe gaan? Pr. Reginaldo, 
de voorganger uit Nazareno, heeft een project ge-
schreven wat God op zijn hart heeft gelegd: Kerken 
planten kerken. We willen dat onze huidige kerken hun 
verantwoordelijkheid gaan nemen en erop uitgaan om 
andere kerken te planten.  

CETRO (Centro Evangélico 
de treinamento de obreiros) 

Hij zei tegen zijn leerlingen:  De 
oogst is groot, maar er zijn weinig 
arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij ar-
beiders wil sturen om de oogst binnen te halen.                       
Mattheus 9:37,38 

Ons probleem vandaag de dag zijn arbeiders! Waar zijn 
de mensen die nog liefde hebben voor hun medemensen. 
Waar zijn de mensen die uit willen gaan om te vertellen 
over Gods Liefde en trouw.  Waar zijn de mensen die wil-
len dienen op CEBEM en in ons  CENTRA DA VIDA.  Het 
CETRO wil daarom cursussen aan gaan bieden, te begin-
nen in onze kerken, zodat zij daarna kunnen helpen bij alle 
projecten van de Missão Eliaquim. We willen mensen 
gaan trainen, zodat ze gaan ontdekken waar hun gaven 
en talenten liggen! We willen ze klaar maken om als voor-
ganger, zendeling of medewerker te gaan helpen om 
Gods Koninkrijk te gaan stichten. In Maart gaat de eerste 
cursus van start. Ruim dertig personen zullen deelnemen. 
Pr. Reginaldo en zijn vrouw Jaci zullen deze training gaan 
verzorgen. We zijn hier enorm blij en dankbaar  voor en 
kijken uit naar wat God gaat doen in hun levens. 

MISSÃO ELIAQUIM NAAR PIAUI 

PIAUI, één van de armste staten van Brazilië, bergachtig en droog. Het is in vele opzichten  een 
vergeten staat. Het gemiddelde inkomen is hier erg laag en het zelfmoordgehalte erg hoog. Maar 
ook voor hen hebben we een geweldige boodschap. We zijn daarom enorm blij dat Pr. Rafael en 
Pra. Crissia contact met ons hebben gezocht. Zij hebben het op hun hart gekregen om in de staat 
PIAUI een gemeente en een sociaal werk (denk aan een centro da vida) te beginnen. Dit alles in 
een plaats waar bijna nog geen christenen zijn.  Missão Eliaquim is erg enthousiast over dit initiatief 
en dit past volledig in onze nieuwe visie om kerken te planten.  Daarom hebben we besloten dat zij 
onder de naam van de Missão gaan beginnen in Piaui. God is goed en er is genoeg reden om dankbaar te zijn voor deze 
deur die God voor ons opent. 

 

Ook u kunt deelgenoot zijn van dit fantastische werk in Brazilië! We hebben uw financiële hulp en uw gebeden 
heel hard nodig. Zonder dat zouden we hier niets kunnen doen! Doet u mee? Maak dan snel een extra gift 
over voor  de gemeente in PIAUI, voor het nieuwe CENTRO DA VIDA of voor ons nieuwe trainingscentrum 
CETRO!  

Giften stichting Eljakim: 
ABN Amro bank 
IBAN: NL70 ABNA 0558 5274 34 
t.n.v Stichting Eljakim Ministries 

Veldadres: 
Wouter & Herma Berkhof 
Rua Pr. Gerrit Flach 77 
36370-000 Nazareno MG 
Brazilië. 

Website: www.eljakimministries.nl  
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