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 ‘Lar da 
Infância’ 
Sinds	  de	  laatste	  nieuwsbrief	  in	  
december	  vorig	  jaar	  heeft	  de	  
tijd	  niet	  stil	  gestaan.	  In	  deze	  
uitgave	  willen	  wij	  u	  graag	  
laten	  delen	  in:	  

Ø Kinderen,	  verdriet	  en	  
vertrouwen	  

Ø Kerstviering	  2014	  
Ø “Hallo	  allemaal”	  Alie	  
Ø Foto’s	  

We	  hopen	  dat	  jullie	  	  deze	  
nieuwsbrief	  met	  veel	  plezier	  
zullen	  lezen.	  	  

Hartelijke	  groet	  en	  Gods	  
zegen,	  

Het	  bestuur.	  

Nieuwsbrief ‘Lar da Infância’  
             

 Februari 2015 –nr 32 

	  

	  

God	  kent	  jou	  vanaf	  het	  begin.	  	  
Helemaal	  van	  buiten	  en	  van	  binnenin.	  	  
Hij	  kent	  al	  je	  vreugde	  en	  al	  je	  verdriet.	  	  
Want	  Hij	  ziet	  de	  dingen	  die	  een	  ander	  niet	  ziet.	  	  
En	  weet	  je	  wat	  zo	  mooi	  is,	  
bij	  Jezus	  voel	  je	  je	  vrij	  
om	  helemaal	  jezelf	  te	  zijn.	  
Want	  Hij	  houdt	  van	  jou.	  
Ja,	  Hij	  houdt	  van	  jou.	  
Ja,	  Hij	  houdt	  van	  jou	  en	  mij.	  
(Een	  lied	  dat	  graag	  door	  de	  kinderen	  wordt	  gezongen,	  
vertaald	  door	  Hennie	  in	  het	  Portugees)	  
	  

Kinderen.	  2015...	  een	  heel	  nieuw	  jaar	  ligt	  weer	  voor	  ons,	  ook	  al	  is	  het	  nieuwe	  jaar	  al	  niet	  
meer	  zó	  pril	  als	  u	  deze	  nieuwsbrief	  ontvangt.	  We	  zijn	  de	  Heer	  dankbaar	  dat	  we	  in	  dit	  jaar	  
weer	  nieuwe	  kansen	  zullen	  krijgen	  om	  van	  Zijn	  liefde	  te	  vertellen	  aan	  de	  mensen	  om	  ons	  
heen.	  	  Er	  zullen	  	  weer	  nieuwe	  kinderen	  in	  de	  Lar	  da	  Infância	  komen,	  die	  we	  mogen	  vertellen	  
van	  de	  Jezus	  die	  weet	  van	  hun	  blijdschap	  en	  van	  hun	  verdriet...	  ja,	  in	  het	  leven	  van	  een	  kind	  
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kan	  ook	  heel	  veel	  verdriet	  zijn.	  Een	  voorbeeld?	  In	  het	  kinderhuis	  komt	  een	  jongen	  die	  nu	  10	  
jaar	  is.	  Bij	  zijn	  zusje	  van	  drie	  was	  kanker	  ontdekt	  en	  was	  ervoor	  behandeld.	  	  
Verdriet.	  In	  het	  begin	  van	  2014	  leek	  het	  even	  goed	  te	  gaan,	  het	  meisje	  was	  vrij	  van	  
kwaadaardige	  cellen	  en	  iedereen	  was	  vol	  hoop.	  Het	  meisje	  bloeide	  helemaal	  op	  en	  ook	  haar	  
haartjes	  begonnen	  weer	  te	  groeien	  na	  de	  chemotherapie.	  In	  het	  ziekenhuis	  ontdekten	  de	  
artsen	  echter	  dat	  haar	  oogje	  aangetast	  was	  door	  kwaadaardige	  cellen.	  Zij	  zagen	  geen	  andere	  
oplossing	  dan	  het	  oogje	  te	  verwijderen.	  Jezus	  kan	  een	  wonder	  van	  genezing	  doen,	  daarvan	  
was	  de	  jongen	  overtuigd.	  We	  hebben	  er	  ook	  over	  gepraat	  dat	  zo’n	  wonder	  soms	  niet	  
gebeurd	  en	  dat	  we	  in	  alle	  omstandigheden	  op	  de	  Heer	  kunnen	  blijven	  vertrouwen.	  	  

Vertrouwen.	  Na	  de	  operatie	  was	  iedereen	  vol	  hoop	  dat	  de	  ziekte	  niet	  terug	  zou	  komen,	  
maar	  het	  tegendeel	  bleek	  waar.	  Langzaam	  maar	  zeker	  ging	  haar	  conditie	  achteruit	  en	  op	  
zondag	  21	  december	  is	  ze	  ’s	  ochtends	  overleden,	  4	  jaar	  is	  ze	  geworden.	  Wij	  maakten	  ons	  
zorgen	  over	  haar	  broer;	  hij	  wist	  dat	  z’n	  zusje	  zou	  kunnen	  sterven,	  maar	  hij	  was	  er	  zo	  van	  
overtuigd	  dat	  God	  een	  wonder	  zou	  doen...	  Hij	  vertelde	  dat	  hij	  wel	  heel	  verdrietig	  was,	  want	  
hij	  miste	  zijn	  zusje,	  maar	  hij	  was	  ook	  blij	  omdat	  ze	  nu	  geen	  pijn	  meer	  had	  en	  bij	  de	  Jezus	  in	  
de	  Hemel	  is.	  “Jezus	  had	  haar	  kunnen	  genezen	  hè	  tia,	  maar	  Hij	  vond	  het	  beter	  zo...	  en	  dat	  is	  
goed.”	  	  

	  

Kerst	  2014.	  Op	  12	  december	  jl.	  hebben	  wij	  de	  kerstviering	  gehad	  en	  op	  de	  19de	  december,	  
de	  afsluiting	  van	  het	  Lar-‐jaar,	  waarop	  alle	  kinderen	  een	  cadeautje	  kregen.	  De	  kerstviering	  
met	  de	  ouders	  was	  fijn,	  de	  Heer	  heeft	  ons	  geholpen	  en	  gezegend.	  We	  hebben	  het	  evangelie	  
mogen	  brengen	  	  en	  vertrouwen	  erop	  dat	  het	  zijn	  uitwerking	  zal	  hebben	  in	  de	  levens	  van	  de	  
mensen.	  	  Verder	  spreken	  de	  foto’s	  voor	  zich!	  Hartelijk	  dank	  aan	  iedereen	  die	  heeft	  
meegeholpen	  om	  het	  ook	  dit	  jaar	  weer	  mogelijk	  te	  maken	  dat	  alle	  kinderen	  een	  
kerstcadeautje	  konden	  krijgen.	  Er	  werd	  al	  weken	  van	  te	  voren	  met	  spanning	  uitgekeken	  naar	  
deze	  grote	  dag.	  Het	  is	  voor	  ons,	  die	  de	  cadeautjes	  uit	  mogen	  delen,	  net	  zo’n	  groot	  feest	  als	  
voor	  de	  kinderen,	  die	  de	  cadeaus	  ontvangen!	  Hartelijk	  bedankt	  voor	  alle	  hulp,	  geestelijk	  en	  
financieel,	  die	  we	  steeds	  van	  u	  –	  onze	  trouwe	  achterban	  –	  mogen	  ontvangen!	  	  
Hartelijke	  groeten,	  Hennie	  Hensen.	  
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Hallo	  allemaal, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Verlof.	  Ja,	  en	  nu	  ben	  ik,	  als	  ik	  dit	  schrijf,	  na	  drie	  maanden	  in	  Nederland	  te	  zijn	  geweest,	  al	  
weer	  een	  paar	  weken	  in	  Brazilië.	  Op	  1	  oktober	  was	  ik	  vertrokken	  en	  op	  2	  oktober	  kwam	  ik	  
aan	  op	  Schiphol.	  Verschillende	  broers	  en	  zussen	  van	  mijn	  thuis	  gemeente,	  de	  evangelie	  
gemeente	  Ruth	  te	  Utrecht,	  kwamen	  mij	  verwelkomen	  en	  mijn	  oudste	  broer	  Jan,	  die	  in	  
Amsterdam	  woont,	  kwam	  zelfs	  op	  de	  fiets	  naar	  Schiphol.	  Het	  was	  een	  warm	  onthaal	  en	  
gelukkig	  nog	  niet	  zo	  koud	  buiten	  zodat	  de	  overgang	  van	  temperatuur	  gelukkig	  meeviel.	  	  

Kennismaking.	  In	  2009	  was	  ik	  voor	  het	  laatst	  in	  Nederland	  en	  ik	  heb	  nu	  ook	  persoonlijk	  
kennis	  kunnen	  maken	  met	  twee	  bestuursleden,	  Ed	  en	  Saskia,	  die	  in	  2010	  in	  het	  bestuur	  zijn	  
gekomen;	  en	  ook	  met	  de	  kinderen	  die	  na	  april	  2009	  zijn	  geboren.	  	  

Jubileum.	  Op	  de	  eerste	  zondag	  werd	  mijn	  25	  jarig	  jubileum	  gevierd	  en	  
kreeg	  	  ik	  mooie	  cadeaus:	  twee	  Bijbels	  en	  een	  mooi	  symbolisch	  kunststukje	  
met	  palmbomen,	  een	  kaart	  en	  envelop	  met	  inhoud	  om	  palmbomen	  te	  
kunnen	  planten	  vóór	  mijn	  huis	  hier	  in	  Brazilië.	  De	  palmbomen	  heb	  ik	  
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inmiddels	  kunnen	  laten	  planten.	  Ze	  staan	  er	  heel	  mooi	  bij.(zie	  voorpagina)	  Het	  was	  een	  	  
opbouwende	  tijd	  in	  Nederland	  en	  ik	  ben	  geestelijk	  en	  lichamelijk	  gesterkt.	  	  

   

Terug	  in	  Brazilië.	  De	  terugreis,	  op	  6	  januari,	  ging	  voorspoedig	  totdat	  we	  São	  Paulo	  naderden.	  
Er	  was	  veel	  turbulentie	  en	  het	  vliegtuig	  moest	  een	  half	  uur	  rondcirkelen	  omdat	  het	  hevig	  
regende	  in	  S.	  Paulo.	  Aangekomen	  moesten	  we	  op	  weg	  naar	  de	  bagageband	  weer	  wachten	  
en	  omlopen	  omdat	  het	  daar	  binnen	  ook	  geregend	  had!Weer	  terug	  had	  ik	  wel	  last	  van	  een	  jet	  
lag	  en	  ik	  kon	  me	  niet	  goed	  oriënteren.	  Dat	  heeft	  wel	  wat	  dagen	  geduurd.	  Plus	  dat	  het	  enorm	  
heet	  was,	  zo’n	  38	  graden	  in	  de	  schaduw!	  De	  ventilators	  konden	  het	  niet	  aan.	   

Toch	  weer	  even	  wennen.	  In	  de	  eerste	  week	  merkte	  ik	  al	  dat	  ik	  weer	  terug	  was	  in	  Brazilië;	  ik	  
heb	  zo’n	  2	  uur	  moeten	  bellen	  om	  de	  juiste	  persoon	  te	  pakken	  te	  krijgen	  voor	  hulp	  omdat	  de	  
telefoon	  en	  internet	  het	  niet	  deden.	  Na	  2,5	  dag	  was	  het	  euvel	  weer	  verholpen.	  In	  de	  tweede	  
week	  hebben	  Algemira	  en	  ik	  op	  een	  middag	  een	  paar	  keer	  heen	  en	  weer	  gelopen	  in	  de	  hete	  
zon	  van	  de	  ene	  bank	  naar	  de	  andere	  totdat	  het	  uiteindelijk	  lukte	  om	  de	  wegenbelasting	  van	  
de	  auto	  van	  de	  Lar	  en	  die	  van	  Algemira	  te	  betalen.	  Maar	  ik	  maakte	  ook	  positieve	  dingen	  mee	  
hoor	  zoals	  het	  verlengen	  van	  mijn	  Braziliaanse	  rijbewijs.	  Die	  procedure	  ging	  super	  snel.	  	  

Troost.	  In	  het	  eerste	  weekend	  dat	  ik	  weer	  terug	  was	  is	  een	  oma	  van	  twee	  Lar	  kinderen	  
overleden.	  Haar	  5	  zonen	  hebben	  ook	  in	  de	  Lar	  gezeten.	  Een	  troost	  is	  het	  dat	  ze	  een	  tijd	  
geleden	  Jezus	  heeft	  aangenomen	  als	  haar	  Verlosser	  (evenals	  twee	  van	  haar	  zonen	  en	  
schoondochters)	  	  en	  we	  weten	  dat	  zij	  nu	  bij	  haar	  Heer	  en	  Heiland	  is.	  	  

	  De	  hartelijke	  groeten	  en	  Gods	  zegen	  van	  Alie	  Bendanon-‐Bouwhuis.	  
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