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      Editie 34               

 Iedereen heeft een rol  

 Kerstfeest 2015 in ons kinderhuis 

 Ontwikkelingen in Brazilië 

 De afgelopen 6 maanden in vogelvlucht 

 Gebedspunten 

 Bestuursinformatie 

 

 

Het afgelopen jaar was niet altijd even makkelijk, maar we kunnen  

terugzien op een zegenrijk jaar. We zijn u ontzettend dankbaar 

  voor alle geestelijke en materiële ondersteuning.  

 

Kinderen, medewerkers en bestuur wensen u 

Een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://aarvore.files.wordpress.com/2009/12/j0439776.png&imgrefurl=http://aarvore.wordpress.com/category/uncategorized/&h=288&w=288&tbnid=jSiZGc3GJVn9rM:&zoom=1&docid=DHItGlos-g6ASM&ei=MG8HVKDLNIXfsASWuYC4Aw&tbm=isch&ved=0CEgQMyhAMEA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4396&page=7&start=152&ndsp=33
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Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.  

Lucas heeft op een prachtige manier de geboorte van Onze Heer 
Jezus Christus beschreven. Niet alleen beschrijft hij nauwkeurig de 
gebeurtenissen die zich ruim 2000 jaar afspeelden, maar hij voert in 
zijn verhaal een aantal figuren op die God gebruikt in Zijn plannen 
bij de geboorte van Zijn zoon. In het kerstverhaal komen we een 
keizer tegen, een herbergier, een jong stel waarvan de vrouw 
hoogzwanger is, een heel leger engelen en een stel herders. Figuren die weten dat ze een 
plek hebben in Gods plan en figuren die niet eens weten dat God hen een rol laat spelen in 
Zijn plannen. Beste mensen, nog steeds is God bezig met het uitvoeren van Zijn plannen. Nog 
steeds gebruikt God mensen zoals jij en ik in de uitvoering van Zijn plannen. Sterker nog, God 
heeft met een ieder van ons een plan, met iedereen. Soms heel duidelijk, soms stukje bij 
beetje. Net zoveel als wij aankunnen. En geloof je niet, dan toch kun je door God gebruikt 
worden, zoals de keizer en de herbergier. En zo hebben we allemaal een keus. Een keus om 
een klein kind in doeken gewikkeld in een stal aan te nemen als onze Verlosser. Een keus om 
God te vertrouwen in Zijn plannen met een ieder van ons. Een keus om God te dienen en 
bewust onderdeel uit te maken van de plannen die Hij met ons en met deze wereld heeft. En 
zo mogen wij, kinderen, medewerkers en bestuur allemaal onze rol hebben in en rondom 
ons kinderhuis naast alle andere rollen die God ons in Zijn genade geeft.  

Kerstfeest in ons kinderhuis 2015 

 
Soms verbaas je je erover hoe snel een jaar weer voorbij is. De Kerstviering is weer in 
zicht, ook in ons kinderhuis in Brazilië. Zoals ieder jaar heeft ons team in São José do Rio 
Pardo zich gebogen over de inhoud van de viering, waarbij de geboorte van onze Here 
Jezus centraal staat. Hier in Nederland zitten we in de donkere dagen voor Kerst en kijken 
we uit naar het weer langer worden van de dagen in januari. Maar in Brazilië is het nu 
volop zomer, zo’n 40OC. De sfeer is daardoor heel anders, de zomervakantie komt eraan. 

Toch is het belangrijk dat zowel de kinderen als de ouders ook in die sfeer het verhaal 
horen over het Licht dat naar deze wereld is gekomen. Het Licht zal ook in het 
toneelstukje dat wordt opgevoerd weer helder schijnen. De kinderen hebben allemaal een 
rol in de uitvoering en zijn soms heel zenuwachtig om in een grote zaal voor hun ouders 
en familieleden hun rol te spelen. Het is belangrijk dat elk kind een rol heeft. De ouders 
worden op die manier heel dicht betrokken bij het spel, het dansje (Brazilianen dansen 
graag) of bij het zingen van een lied. Onze medewerkers weten dat zij deze 
voorbereidingen niet in eigen kracht kunnen doen, maar verwachten dat zij door de Heer 
geleid zullen worden. Hij geeft de wijsheid die nodig is, ook bij de toespraak die ons 
bestuurslid voorganger Arnaldo dit jaar houdt. Gebed  is daarbij onontbeerlijk. Behalve de 
ouders en familieleden, worden ook diverse personen van gemeentelijke instanties 
uitgenodigd om de kerstviering bij te wonen. Op die manier komt het Goede Nieuws ook 
verder in São José do Rio Pardo en worden ook zij betrokken bij het werk.  
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B ij een Kerstviering in Brazilië hoort  een gezellige feestmaaltijd en  een cadeautje voor de 
kinderen, net zoals bij ons met Sinterklaas. De economische situatie in Brazilië is 
behoorlijk verslechterd. In een vergadering van de gemeente met verschillende sociale 
instellingen werd al gezegd dat er volgend jaar minder subsidie beschikbaar zal zijn. De 
ouders zijn vaak niet in staat om cadeautjes te geven. Toch is het heel belangrijk voor 
kinderen om iets feestelijks te ontvangen. Daarom voeren wij ook dit jaar een actie voor 
de kerstcadeautjes. Wij zijn blij dat wij op dit ogenblik nog steeds 100 kinderen mogen 
verzorgen en op die manier de moeders in staat stellen om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Tot dusverre is het, mede dankzij uw hulp, ieder jaar weer gelukt om alle 
kinderen een cadeautje te geven. Doet u ook nu weer mee? Om het u gemakkelijk te 
maken sluiten wij een acceptgirokaart bij. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op 
bankrekening IBAN: NL55 0394 5446 25 t.n.v. Stichting Kinderhuis Brazilië Lar da Infância 
te Heiloo, onder vermelding van “Kerstcadeautjes”. Namens alle kinderen in ons huis bij 
voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Ontwikkelingen in Brazilië. De huidige situatie in Brazilië verslechterd 

sterk. De regering wil de ambtenarensalarissen aanpakken en bezuinigen op 
gezondheidszorg en huisvesting. Verder komt er een belasting op financiële 
transacties. Terwijl de zevende economie van de wereld in een diepe recessie verkeert, lukte 
het de regering van tot nu toe maar niet het huishoudboekje op orde te krijgen. In een 
rapport schrijft de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s dat het zeer de vraag is of Brazilië 
nog in staat is zijn schulden ooit terug te betalen. Daar komt bij dat de politiek en het 
bedrijfsleven in Brazilië verlamd zijn door een corruptieschandaal bij staatsoliebedrijf 
Petrobras. De komende tijd is vooral spannend of het de regering ook lukt om de 
voorgestelde maatregelen daadwerkelijk in te voeren. De sterke Braziliaanse vakbonden zijn 
fel gekant tegen het ontslaan van ambtenaren en het versoberen van hun salarissen. De 
bonden zullen ongetwijfeld met protesten en stakingen proberen dat plan van tafel te 
krijgen. In het bedrijfsleven is de weerstand tegen nieuwe belastingen ook groot. 

In het afgelopen jaar merkten ook de medewerkers van ons kindertehuis de gevolgen van 
deze ontwikkelingen. De economische situatie in het land en in de gemeente S.J. do Rio 
Pardo is erg slecht. In een vergadering met de verschillende liefdadigheidsinstellingen is al 
gezegd dat we moeten rekenen op minder hulp. Nu al krijgen we niet op de juiste datum het 
maandelijkse bedrag. Naast het voldoen aan allerlei nieuwe verplichtingen en veranderende 
regelgeving geeft dit een extra druk op hun werkzaamheden en op de toekomst van ons 
kinderhuis. Graag jullie gebed voor wijsheid in handelen en denken. 
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De afgelopen 6 maanden in vogelvlucht.  
Stukje van Cymara Alessandra Pereira de Jesus (Zij had met haar zus de 
groep van 10 jarigen) 
Het was verheugend om deel te nemen aan de Vakantie Bijbel Club  (VBC) dit jaar, waarvan 
het thema was: "Wie is Jezus?"  De VBC was een manier  voor de kinderen om te weten wie 
Jezus Christus is en Hem aan te nemen als Redder. Het was ook een voorrecht dat God ons 
bekwaam maakte voor deze prachtige taak;  en de Heilige Geest heeft ons gebruikt in het 
vertellen van het Goed Nieuws. 
 

 

 
Met het thema: "Wie is Jezus" konden mijn zus Cíntia en ik, werken aan drie wonderen uit 
de Bijbel, waarvan de eerste was: "De wonderbare spijziging," waarin je kan laten zien, dat 
met Jezus de problemen eenvoudig op te lossen zijn, en het feit gebruikt te worden door 
Jezus, evenals de jongen in het verhaal, maar ook hoe belangrijk het is om altijd God te 
danken voor alles. Het tweede wonder was: "De genezing van Bartimeüs" waarmee je kan 
leren dat Jezus  geneest, maar ook over het belang om God te danken voor onze gezondheid. 
Het derde wonder was over "Zacheüs, " waarin werd voorgesteld dat Jezus geen aanzien des 
persoon kent, en laat zien hoe HIJ redding gaf aan Zacheüs en dat Hij het ons ook geeft als 
wij gewoon vertrouwen en het aan Hem vragen. Het mooiste was te beseffen dat de 
kinderen tot de conclusie kwamen dat  JEZUS  de grootste superheld ter wereld is. "Hem nu 
Die bij machte is te doen ver boven alles wat we bidden of denken, overeenkomst de kracht 
die in ons werkzaam is" (Efeziërs 3:20) 
Cymara. (foto rechts boven, tekst rechtstreeks overgenomen van de bron, redactie) 
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Zomeractie 2015. 

Wij realiseren ons dat wij in onze laatste nieuwsbrief een wat moeilijke boodschap hebben 
geschreven. Voor het eerst sinds jaren zag het er somber uit met betrekking tot onze 
financiën en dreigden wij financieel niet rond te kunnen komen.  Wij weten dat ons 
Kinderhuis in Gods hand is en dat het Zijn werk is. Wij zijn daarin dienstbaar aan Hem. Toch 
moeten wij als bestuur alert zijn op de dingen die gebeuren. Onze oproep heeft gehoor 
gehad. 

De collecte in de Gemeente Citylight Alkmaar en uw bijdragen zijn voldoende om dit jaar 
financieel rond te komen. Daarnaast is het aantal sponsors weer toegenomen, zodat wij, 
althans op dit moment, uit de zorgen zijn. God is genadig! Prijst Zijn Naam! 

 

Een hele bijzondere 
nieuwe sponsor is de 
Christelijke Basis 
School Het Baken in 
Sint Pancras. Zij gaan 4 
kinderen sponsoren.  

Wanneer u ook contacten heeft op scholen, roepen wij u op om deze mogelijkheid ook eens 
aan de orde te stellen als u bijv. in de Ouderraad zit of als leerkracht aan een school 
verbonden bent. Wij geven u graag meer informatie. 

Omdat een aantal kinderen nog niet gesponsord wordt, blijft onze vraag: wilt u overwegen 
een kind te sponsoren? Informatie kunt u opvragen bij de secretaris of de penningmeester, 
zoals in de colofon vermeld. 

Gerrit van der Starre, penningmeester 
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Ontspanning in dankbaarheid. 

Deze brief is van Fernanda Ferraresi Fávio (moeder van Lívia Ferraresi Flávio da Silva). Zij is 
met haar man en Lívia mee geweest met het reisje naar het Waterpretpark in Riberão Preto, 
in augustus, voor een groot deel bekostigd door “Stichting Kindervrienden Brazilië” (fam. 
Leijenaar). 

São José do Rio pardo, 01 de Setembro de 2015 

 Met grote vreugde danken wij, door middel van deze eenvoudige brief, degene die met een 
gul hart gezorgd hebben voor de realisatie van een prachtig uitje. Het waren mooie 
momenten met de kinderen van de Lar en hun families. Alleen de goedheid van God, onze 
Vader, om een dergelijke vrijgevigheid van jullie te verklaren. Zonder de medewerking en 
inzet van jullie, zou veel alleen in dromen gerealiseerd kunnen worden en projecten op 
papier blijven staan.  

Iemand heeft ooit gezegd dat goede bedoelingen niet voldoende zijn.  We moeten ons ter 
beschikking stellen, het initiatief nemen om het goede zaad te verspreiden, en jullie 
voorbeeld bewijst dit! 

Afstand is geen obstakel voor degenen die hoop willen brengen voor de harten. 
Het was een prachtig uitje; niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. Het 
waren gelukkige momenten met de familie samen, om nooit te vergeten. 
De behoeften hier zijn vele, maar we hebben geen gebrek aan enthousiasme. Het team van 
de Lar is onvermoeibaar en geeft nooit op. Ongetwijfeld heeft de voorzienigheid van God 
verre harten verenigd voor een nobele zaak, de toekomst van de kinderen hier in São Jose 
do Rio Pardo zou niet hetzelfde zijn zonder deze prachtige engelen. 
Onze dankbaarheid allereerst aan God onze gulle Vader en aan Jezus van Nazareth - Licht om 
onze weg te verlichten; en aan het hele team van het bestuur die niet moe worden om het 
goede zaad te verspreiden en die zich ter beschikking stellen om te zorgen voor onze 
kinderen en te helpen bij hun fysieke en morele ontwikkelingen (een gezegende taak); en 
aan de medewerkers. Deze woorden zijn te weinig om onze dankbaarheid te vertalen.  

God zegent en beloont jullie. Veel liefs, Fernanda. 
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Verlof van Hennie en Nico. 

We zijn weer veilig en wel thuis in Brazilië, en ook al weer druk aan de slag in het kinderhuis! 
We zien terug op een fijne en productieve tijd in Nederland. Op 25 augustus kwamen we aan 
en moesten meteen hard aan de slag i.v.m. de trouwerij van onze dochter op 2 september. 
In de weken daarna waren we bijna elke dag wel op pad om mensen te bezoeken, contacten 
te leggen en oude banden weer aan te halen. Het was voor ons een zegen om weer even 
thuis te zijn, en geestelijk opgebouwd te worden, in onze thuisgemeente,  “Ruth”, in Utrecht. 
Ook konden we nu voor het eerst in het echt onze kleindochter ontmoeten, die toen alweer 
ruim 1 jaar was. En opnieuw onze grote, stoere kleinzoon van 4 jaar een dikke knuffel geven. 

Tijdens die periode ontvingen het verheugende bericht dat de Basisschool “Het Baken” in 
Sint Pancras 4 kinderen uit de Lar gaan sponsoren. Dit dankzij de inzet van een enthousiaste 
sponsormoeder in de ouderraad van de school en een (inmiddels ex-)bestuurslid die als 
leerkracht op deze school werkt. We hebben daar op 28 september een presentatie gegeven 
om de kinderen van de school een video van het kinderhuis te laten zien en per klas kregen 
ze een foto van het kind dat ze gaan sponsoren. We kregen fijne en spontane reacties van 
kinderen en leerkrachten. 

Op 3 oktober ging Nico weer terug naar Brasil; hij kon niet langer gemist worden in het 
kinderhuis. Op 14 oktober mochten we een avond beleggen voor sponsors en belangstellen-
den in de foyer van het gebouw van gemeente “Citylight” in Alkmaar. Dankzij alle 
aanwezigen en de inzet en ondersteuning van de bestuursleden in Nederland werd het een 
gezegende avond. Persoonlijk vond ik het heel fijn om een gezicht te zien bij de naam van de 
mensen die ik vaak al gedurende jaren brieven schrijf over hun sponsorkinderen.  

In de laatste week dat ik in Nederland was had ik nog een bijzondere ontmoeting, met een 
heel bijzonder en dierbaar echtpaar: Jan en Lia Leijenaar.  Zij  zetten zich jaren in voor de 
kinderen van de Lar da Infância en hebben hiervoor zelfs de Stichting Kindervrienden Brazilië 
opgericht. Via deze Stichting worden 16 kinderen uit de Lar gesponsord. Hiervoor  
exploiteren ze o.a. een vakantieverblijf (2 huisjes en een kampeerterrein) in Sávoly, 
Hongarije. Als u voor de komende zomer dus nog een vakantiebestemming zoekt, vlakbij het 
mooie Balatonmeer, dan bent u daar hartelijk welkom.  ( www.campingdeduiventil.nl ) 

Nu zitten we weer zo’n 11.000 km van elkaar verwijderd en toch zijn we met elkaar 
verbonden. Het werk wat wij hier mogen doen in Gods koninkrijk, om de kinderen het 
evangelie van de Here Jezus te vertellen en alles wat er verder bij komt kijken, dat is wat ons 
bindt. Zonder jullie hulp kunnen wij dit werk niet doen. Mogen we op jullie hulp blijven 
rekenen? “Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven 
bestaan”. (Uit lied 166 uit de bundel van Johannes de Heer.) 

    Hartelijk groet, Hennie & Nico  

http://www.campingdeduiventil.nl/
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Gebedspunten:    

 

We hebben nog 3 weken te gaan. 18 december is de laatste dag van het jaar voor de Lar. 
A.s. week begint de vakantie voor de meeste kinderen, de kinderen vanaf 7 jaar zijn dan de 
hele dag in de Lar. Door allerlei gebeurtenissen merken wij ons werk ook  soms geestelijk  
onder vuur ligt. Willen jullie bidden voor grote wijsheid in alles en bewaring voor gezondheid 
van ons als leiding en voor de kinderen en bewaring van de apparatuur, zoals tijdens onze 
kerstviering op vrijdagavond 4 december. Het is een machtige kans om het Goede Nieuws 
bekend te maken. Ouders en kennissen komen en ook worden mensen van de verschillen 
Gemeentelijke instanties uitgenodigd. Willen jullie ook bidden voor het weer op vrijdag. 
Deze tijd van het jaar kan het ineens heel hard waaien met onweer en regen. Een hele 
gezegende tijd gewenst namens ons allemaal! Alie 
(uiteraard is 4 december al voorbij als jullie deze editie lezen, maar het geeft zo mooi de 
urgentie van voortdurend gebed aan dat we jullie dit niet wilden onthouden, redactie) 
 

Bestuursinformatie. 

Na een periode van 5 jaar is onze secretaris, Saskia van Tussenbroek, teruggetreden. Wij 
willen haar hierbij dankzeggen voor  het vele werk dat zij in de afgelopen jaren voor ons 
Kinderhuis heeft verzet. Wij wensen haar Gods zegen voor de toekomst. Aangetreden  is 
Albert Kozijn die zich in de volgende nieuwsbrief zal voorstellen. Wij zijn blij hem als 
bestuurslid te mogen verwelkomen en zien uit naar een goede en prettige samenwerking.  

                              

 
Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië 
Ed Veldhuijzen van Zanten    voorzitter        tel. (072) 5617380 
Albert Kozijn                             secretaris                tel. (072)  5338791 e-mail al.kozijn@kpnmail.nl 
Gerrit van der Starre      penningmeester    tel. (072) 5331584  e-mail:gerrit.vanderstarre@quicknet.nl 
 
Adoptiegelden en giften:                  Inlichtingen over te adopteren kinderen:   Correspondentie: 
Bankrekening:                    Kinderhuis Lar da Infância Brazilië                 Lar da Infância 
IBAN: NL55RABO 0394 5446 25    Administratie adoptiekinderen                      Caixa Postal, 157  
t.n.v. Stichting Kinderhuis      t.a.v. Tini van Walstijn                                   13720-970  
Lar da Infância Brazilië     Oranje Nassaulaan 250                                    São José do Rio Pardo SP 
Kruijsakker 9      3523 VR Utrecht     BRAZILIË 
1852 EV Heiloo       (030) 244 29 81                    Tel. 00 55 1936084626      
                
ANBI Instelling nr. 8167.55.577      www.lardainfancia.org                            

 

http://www.lardainfancia.org/

