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We moeten ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en
vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus,
de leidsman en voleinder des geloofs.
Hebreeën 12:1-2

Geliefde zendingsvrienden.
Om te beginnen willen we u allen een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2021 toewensen.
We leven in een heel bijzondere tijd. Er gebeuren heel veel dingen. In Lucas 21 spreekt de Here
Jezus over allemaal zaken die plaats zouden vinden na zijn sterven, opstanding en hemelvaart. En er
staat dan: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Waarom? Omdat uw
verlossing nabij is. In de wereld zal radeloosheid zijn, we zullen verontrust zijn. Maar tegen zijn
eigen volk zegt Hij: Als deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog, uw verlossing is
nabij. Ik wil u aanmoedigen, raak niet radeloos of verontrust. U bent het eigendom van de Here
Jezus Christus. De Here God kent de Zijnen. Dus, onze focus is gelegen in het feit dat onze
verlossing nabij is. Laten we daarom onze ogen gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder
van ons geloof. Laten we de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Vandaag las ik in het AD:
Tweede schoolsluiting ‘een ramp’ voor kinderen: 'Elke dag vergroot de kansenongelijkheid.
Scholen maken zich grote zorgen over de gevolgen van de lockdown voor kwetsbare leerlingen.
Vooral kinderen die niet genoeg hulp krijgen van hun ouders raken flink achterop en halen dat
moeilijk in. ,,Voor sommige kinderen zal dit een litteken blijven.’’
Ik moest direct denken aan de kinderen in Brazilië. Al meer dan 10 maanden zijn alle scholen
gesloten in de regio’s waar wij werken. Wij zien elke dag kinderen met littekens. Het huiselijk
geweld neemt toe. Kinderen worden niet geholpen en raken steeds verder achterop. Waarom zal ik
straks nog naar school gaan. Het maakt toch niks uit. Wat zal dit doen met hun identiteit? Wij
hebben daarom besloten om onze CEBEM´s open te stellen voor kinderen van de lagere en
middelbare school. Niet alleen om hen te helpen met huiswerk maken of om achterstanden weg te
werken. Nee, maar om veel met hen te kunnen praten over hun leven, hun gezinssituatie en over
hun identiteit. Hen te helpen om hun ogen te richten op Jezus! De kinderen horen heel veel
onwaarheden en soms vragen ze zich af wat de waarheid is. De bijbel is heel duidelijk. Jezus is de
weg, de WAARHEID en het leven! Daarom willen we de tieners ook helpen om hun oog te richten
op Jezus en niet op alles wat internet aanbiedt, op alcohol of drugs. Het coronavirus in Brazilië is
slechts één van de problemen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. De andere problemen
woorden dagelijks steeds groter.
We zijn daarom blij dat we op 1 februari de deuren van CEBEM weer gaan openen. Dagelijks
krijgen we aanvragen van kinderen en tieners om naar CEBEM te mogen komen. In Nazareno
zullen we elke dag meer dan 100 kinderen mogen ontvangen. We zijn er blij mee, maar het is ook
een hele grote verantwoordelijkheid. Bidt daarom dat God ons wijsheid en kracht zal geven en bidt
dat er voldoende financiën binnen komen om al onze plannen te realiseren.

We zijn er blij dat we eind februari ons “Centro da Vida” in Ipegue mogen openen. De indianen
hebben een hele zware tijd doorgemaakt en er zijn velen overleden. De Terena indianen hebben al
gauw longproblemen en het coronavirus maakte vele slachtoffers. We hebben velen al kunnen
helpen met een voedselpakket, maar nu kunnen we de families beter gaan helpen. Het “Centro da
Vida” zal een plek worden waar families kunnen leren en opnieuw kunnen beginnen. We zullen
verschillende projecten op geestelijk- en sociaal gebied aanbieden. Ook zullen we een project voor
alcohol en drugsverslaafden starten.
Terwijl we uitzien naar de komst van de Here Jezus hebben we werk te doen. Daarom gaan we niet
stilzitten. We willen getrouw zijn in datgene wat God ons heeft toevertrouwd in Brazilië. Want de
Here Jezus zegt: Als je dit aan één van mijn broeders gedaan hebt, dan heb je dit aan Mij gedaan.
Daarom willen we onze barmhartigheid tonen door al onze projecten heen.
We willen u daarom ook vragen dit bijzondere werk in Brazilië te ondersteunen met uw gebed en
financiën. Alleen kunnen we het niet en alleen willen we het niet doen!
De hartelijke groeten vanuit Brazilië!
Gods zegen toegebeden.
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