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Nieuwsbrief               April 2017                

 

  

Doopdienst in het zwembad van de Lar da Infância. 

 

In de Lar vertellen wij de kinderen over 

Jezus. Wij vertrouwen dat God ons werk 

zegent. Van tijd-tot-tijd worden wij daarin 

heel erg bemoedigd. Dan mogen we de 

vruchten van ons werk zien. Zo was 15 

november vorig jaar een bijzondere dag. 

Ons zwembad werd als doopbad gebruikt 

door de gemeente Quadrangular   

(in Nederland bekend als Rafaël gemeente).  

Wij laten drie dopelingen aan het woord: Júlio 

als voormalig Lar-kind en Luciano, echtgenoot 

en Gabriël, zoon van Marinalva, één van onze 

onderwijzeressen. 

Júlio: Ik ben opgegroeid in de Lar. Toen ik 1 

jaar was kwam ik in het kinderhuis en ben er 

tot mijn 14e gebleven. Het was een fijne tijd en 

ik heb er veel geleerd, zoals respect hebben 

voor elkaar en weten wat goed is en wat 

verkeerd is.  

Ik ga nu ongeveer vijf en een half jaar naar 

Quadrangular.  Mijn broer die samen met z’n 

vrouw al een tijd naar deze gemeente ging had 

me al vaak uitgenodigd om eens mee te gaan. 

Toen  zijn dochtertje  werd opgedragen ben ik 

een keer meegegaan. Op een dag besloot ik uit 

mezelf  te gaan, want ik werd er naar toe 

getrokken. Na die dag ben ik steeds blijven 

gaan, want, ik voelde dat er een last van me 

afgenomen was.  
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Ongeveer 3 jaar geleden heb ik mijn leven aan 

Jezus gegeven. Ook toen voelde ik al het 

verlangen om gedoopt te worden. 

Quadrangular heeft een eigen doopbassin, 

maar ik wilde graag in het zwembad van de 

Lar gedoopt worden, omdat ik daar het 

grootste deel van mijn jeugd heb doorgebracht 

en was dus blij dat dit mogelijk was. 

  

‘Street dance’  

 

Op onze vraag: Wat betekent dansen voor jou, 

nu je je leven heb overgegeven aan Jezus? 

kregen wij het volgende antwoord: Ik heb 

altijd van sport gehouden, totdat ik het dansen 

leerde kennen, dat was alles voor me! Ik heb 

verschillende stijlen gedanst en op 

verschillende plaatsen, maar de stijl waar ik 

het meest van hield was 'street dance'. Toen ik 

trouw naar de samenkomsten ging werd mij 

gevraagd om te helpen om een choreografie te 

maken voor de jongens van de Gemeente. Ik 

had steeds meer contact met de jeugd en zag 

dat ik deze gave zou kunnen gebruiken om te 

dansen voor God  en te helpen in het werk van 

de Heer. Ik ben gestopt met alle andere 

dansactiviteiten, om alleen voor de Heer te 

dansen. En nu heb ik een bediening van 

dansen, we gaan de straat op om te 

evangeliseren door middel van het dansen.  

Van Luciano en Gabriël hoorden wij het 

volgende. 

Toen onze zoon Gabriël vijftien jaar geleden 

geboren werd verhuisden wij naar São José do 

Rio Pardo i.v.m. mijn werk in de Nestlé 

fabriek. Mijn vrouw Marinalva ging werken 

voor de Lar. En ongeveer tien jaar geleden 

begon mijn vrouw de samenkomsten van 

Quadrangular te bezoeken. Ze nodigde mij uit 

om mee te gaan. In het begin ging ik maar heel 

af en toe, later elke zondag en als ik niet 

hoefde te werken ook op de vrijdagavond. 

Ongeveer 7 jaar geleden heb ik mijn leven aan 

Jezus gegeven. Maar ik wist dat de doop nog 

ontbrak.  

Vader en zoon gedoopt.  

 

Onze voorganger vertelde dat er een 

doopdienst gehouden zou worden in het 

zwembad van de Lar,  dat vond ik heel 

bijzonder. Mijn zoon kwam die dag thuis uit 

de samenkomst en zei: “Pa, Ma, ik wil me 

laten dopen in de dienst in de Lar  en hij 

vroeg: “Zullen we samen gaan, Pa?” Hij wist 

dat ik nog steeds van plan was om mij te laten 

dopen. Kort en goed, we zijn dus samen 

gedoopt die dag met nog 19 anderen. Het was 

een heel bijzondere doopdienst, te mooi om 

waar te zijn. Mensen huilden, de lucht was 

prachtig, het was alsof daar een stukje van de 

hemel op aarde was! (Na drie dagen regen was 

het die dag een stralende zonnige dag). Gabriël 

vulde aan: Ik ben nu 15 jaar en ik herinner me 

dat ik me altijd al wilde laten dopen, maar 

mijn moeder zei me dat ik eerst moest 

begrijpen wat de betekenis van de doop is. 

Toen ik de zekerheid in mijn hart had en de 

betekenis wist, heb ik de beslissing genomen. 

Beiden hebben een goede band met de Lar. 

Luciano zegt daarvan: door wat ik hoor en zie 

van Marinalva heb ik veel vertrouwen en 

respect voor het werk van de Lar. Gabriël 

heeft een speciale band met de Lar want hij 

komt er al van jongs af aan omdat zijn moeder 

daar werkt. Ook ging hij altijd met zijn 

moeder mee naar de vakantie bijbelschool. Hij 

vond de doop in het zwembad heel speciaal. 

Hij zei dat hij deze dag nooit zal vergeten!  

 

 

                 Interview door :  Hennie Hensen 

Gabriël, Marinalva, Luciano 
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Groot Feest. 

 

 

Vrede van de Here, mijn geliefde broeders 

en zusters! 

 

Ik wil jullie graag iets vertellen over onze 

Kerstsamenkomst van 2016. Het was een 

zegen, zoals altijd, maar dit jaar met een 

speciale viering.  
De Lar bestond 50 jaar 

en 40 van deze jaren 

met de onvermoeibare 

Algemira Pinheiro de 

Souza aan het hoofd 

van dit werk, wat haar 

huis is en waar ze met 

veel liefde en  

toewijding werkt. Dat 

God haar kracht en gezondheid zal blijven 

geven om door te gaan met dit werk. 

 

 

 

 

Ook vierden we dat het zendelingenechtpaar 

Hennie en Nicolaas 20 jaar in Brazilië zijn, die 

hun familie en vrienden achter gelaten hebben 

om zich in te zetten voor hun naasten. Dus 

deze kerstsamenkomst was een grote zegen.  

 

We zijn 2017 begonnen met veel 

veranderingen en uitdagingen. Maar dank zij 

onze goede God loopt alles en heb ik de 

zekerheid dat alles goed zal komen en de 

moeilijkheden leggen we in de handen van 

onze Heer. Ik wil graag een tekst aan u 

doorgeven: 1 Samuël 7:12b  

“Tot hiertoe heeft ons de Here geholpen.” En 

ik heb het vertrouwen dat de Here door zal 

gaan met ons te helpen. 

God zegene allen die de Lar helpen, hetzij 

financieel of in gebed. 

 

             Een innige omhelzing, Marinalva.
                                                                

 

De kleine kinderen doen een dans over de geboorte van de Here Jezus 

Kinderen spelen het verhaal van het dochtertje van Jaïrus 
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   Toneelstuk over de  

gelijkenis van de   

Barmhartige Samaritaan 

 

De grote meisjes met 

Sara en Lone die 

dansen op een lied 

wat gaat over de 

verzoeking in de 

woestijn. 

 

De oudste jongens beelden de discipelen uit de van de 

Here Jezus de opdracht krijgen om het evangelie te 

prediken. 

  

Algemira vertelt over het 

leven van de Here Jezus, 

terwijl de kinderen het 

uitbeelden in de vorm van 

dans en theater. 

 

 

Jonathan met op de achtergrond de    

       dansgroep FlashMob 

                                                                      

V.l.n.r.: Arnaldo, Ana Claudia, Hennie, Nico, Marta, Shirley, Keli, Cyntia, Rute, Marinalva, Alie, 

Lone, Sara, Algemira, Cristiane (maatschappelijk werkster), Marina (lerares zwemmen en sporten) 

en Elis (psychologe)  
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Toespraak & Cadeautjes.  

 

Voor deze speciale dag heb ik een woord 

gekozen dat het gevoel van een ieder die 

hier is verwoordt op dit moment.  Vreugde 

omdat we bij elkaar zijn, vreugde van feest 

vieren. Vandaag vieren we feest, het is een 

tijd van blijdschap, zoals altijd aan het eind 

van het jaar. Het herinnert mij aan mijn 

jeugd, de geur van blijdschap, van oprechte 

vriendschappen zonder bijbedoelingen en vol 

verwachting uitzien naar het kerstcadeau, de 

speciale kerstmaaltijden die geweldig waren, 

en waarvan het bijna 18 jaar geleden is dat ik 

voor de laatste keer er bij was, dat waren 

goede tijden! 

 

Dit jaar viert de Lar zijn 50e verjaardag en ik 

ben God dankbaar dat ik daar ook een stukje 

van heb meegemaakt. Ik las de volgende zin: 

“Een echte opvoeder gooit geen woorden in de 

wind, maar blaast ze naar het hart van zijn 

leerlingen”. Dit was en is de rol van de Lar da 

Infância, die de karakters vormden en vormen, 

die jongens en meisjes opvoedt tot goede 

mensen, door hun voorbeelden en hun daden, 

door de blijdschap, en het plezier te weten dat 

elke dag bijdraagt aan de groei en vorming van 

echte burgers. Als je de vreugde kan voelen 

die zichtbaar is op de gezichten van de 

kinderen die in dit kinderhuis komen, weet je 

wat dit werk betekent. 

Ik wil hier tegen de (tantes) verzorgers en 

tegen iedereen die in dit kinderhuis werken 

zeggen: jullie dragen Jezus liefde over en 

jullie zijn als vrienden, psychologen, 

raadgevers en zelfs “moeders” van deze 

kinderen. Ondanks tegenslagen hebben jullie 

het vermogen ontwikkeld om te lachen, te 

vernieuwen en blijven geloven in de 

capaciteiten van de kinderen. En om hoop op 

een betere toekomst te brengen voor de hele 

bevolking van onze stad. En dat is wat 

Algemira al sinds 40 jaar heeft gedaan als 

voorzitter, samen met iedereen die deel 

uitmaakt van het bestuur. 

Gefeliciteerd Algemira en ik wil je bedanken 

dat je je leven zo hebt toegewijd aan het werk 

met de kinderen. Blijf standvastig in je doelen 

en dromen. Ik geloof dat de kwaliteit van het 

kinderonderwijs bepalend is voor de wegen 

die onze kinderen zullen bewandelen.  

Ik geloof in het onderwijs. En boven alles 

geloof ik in God, die het fundament is geweest 

van alles wat u en het bestuur in al die jaren 

hebben gedaan. Aan Hem alle eer en alle 

glorie voor levens zoals het mijne en van vele 

anderen, die niet verloren zijn gegaan, door 

het geven van jullie liefde en omdat ons werd 

verteld over Jezus Christus. Vandaag erkennen 

we Hem als de enige en waarachtige Redder 

van onze levens, jullie waren instrumenten in 

de handen van God, bedankt. 

 

Toespraak (ingekort)van Jonathan William da 

Silva Souza tijdens de kerstviering en 

Jubileumviering op 14 december 2016. 

  

Cadeautjes voor 

iedereen ! 
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Nico op reis 
 

Hallo allemaal, 

 

Even een berichtje van mij, Nico.  

Ik ben dit nieuwe jaar niet begonnen in de 

Lar, maar ver van huis... in Afrika! 

Ik was gevraagd of ik voor een periode van 10 

weken wilde komen helpen in het POJ (Project 

Opvang Jongeren); een project in Burkina 

Faso, in het stadje Batié, om kansarme jongens 

als in een groot gezin op te vangen, hen te 

begeleiden, de mogelijkheid te bieden om een 

opleiding te volgen en zo hen te helpen op 

weg naar volwassenheid.  

Het project is op een groot terrein dat aansluit 

op het terrein waar Sjon en Peggy van Ee 

wonen en werken. Sjon en Peggy zijn vanuit 

onze thuisgemeente in Nederland in 1999 naar 

Burkina Faso uitgezonden. Zij zijn dit project 

begonnen.  

Mijn reis naar Batié begon op 7 januari in 

Brussel, met een vertraagde start van 5 uur 30 

minuten door ijzel op het vliegtuig.  

Op dit moment wordt er druk gebouwd en de 

gebouwen die al af zijn, moeten afgewerkt en 

ingericht worden.  

Ik heb daar, samen met andere vrijwilligers, 10 

weken mee mogen helpen om onder andere de 

elektrische installaties in orde te maken en te 

helpen bij de voorbereiding en het verven van 

de gebouwen. We hebben hard gewerkt en er 

is veel tot stand gekomen.  

Maar er was ook tijd om samen ons te 

verdiepen in Gods Woord en daar heb ik veel 

van geleerd, in het bijzonder voor mijn 

persoonlijke leven. Ik kijk terug op een heel 

bijzondere en leerzame ervaring en ben blij te 

hebben mogen meehelpen aan dit project. Wie 

hier meer over wil weten, kan een kijkje 

nemen op de site : 

www.coolwaterforyou.com/poj   

Op 19 maart kwam ik weer terug naar 

Nederland. Het was fijn dat er nog tijd was om 

deel te hebben aan enkele samenkomsten van 

de Evangelische Gemeente Ruth en 

persoonlijke contacten te hebben.  

Ook was het goed om met het bestuur van de 

Lar in Nederland om de tafel te kunnen zitten, 

om samen van gedachten te kunnen wisselen 

en te bidden voor de toekomst van het 

kinderhuis.  

Ook was er tijd om familie, kinderen en 

kleinkinderen weer te zien! Op 30 maart reisde 

ik terug naar Brazilië. Het weerzien met 

Hennie en de kinderen in de Lar was 

hartverwarmend: ik werd met gejuich en heel 

veel abraços (omhelzingen) ontvangen! 

     

                            Hartelijke groeten van Nico. 

 

Met Hipolite dit is een jongeman van net boven de 
twintig jaar en in vaste dienst bij Sjon en Peggy, hij is 
op zijn tweede jaar totaal doof geworden en heeft 
niet leren praten. Wij communiceerden met hem 
met gebarentaal. Hij wil graag elektricien worden. 

 

Nico als chauffeur van de Toyota 4X4 

Voor het slaapgebouw achter het eetgebouw met 
daarin het kantoor. 
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Prietpraat 

 

 

Alana is pasgeleden vier jaar geworden. Ze 

vroeg aan de tia Keli: “Tia, kun je niet aan 

tia Marta (de kokkin) vragen of ze weer 

eens witte balletjes voor ons maakt?”  

  

De beide tias vroegen zich af wat voor eten 

Alana in gedachten had.  Marta ging het haar 

vragen: “Wat bedoel je met  witte balletjes die 

je graag wilt eten?” “Ah tia, dat weet je wel.” 

“Nee, ik weet het niet, bedoel je eieren?” “Nee 

tia, je weet wel wat ik bedoel.” “Nee, ik weet 

het echt niet!” Een andere tia kwam ineens op 

het idee: “Bedoel je soms cangíca?” “Ja tia, 

dat wil ik graag eten!” Cangíca is een maïspap 

waar witte korrels maïs in zitten.  

Inmiddels zijn we een paar dagen verder en 

vanmiddag aten we cangíca. Tia Marta ging 

naar Alana toe: “En, vind je de witte balletjes 

lekker?” “Nee tia,  dit heet niet witte balletjes, 

dit heet cangíca!”  Wat een slimme meid, die 

Alana! 

   

Keli,  Alana en Marta 

 

 

 

 

 

Computerles. 

 

Op dinsdag en donderdag geeft Nico 

computerles. Ver voordat de les begint stonden 

de kinderen altijd  al in de rij... ze wilden 

allemaal als eerste naar binnen! In die rij werd  

vaak geduwd, getrokken en ruzie gemaakt, dus 

toen hebben we afgesproken dat er geen rij 

meer mocht worden gemaakt voor de deur. 

Nico roept de kinderen als de les begint en hij 

laat ze een voor een naar binnen gaan, een 

goede afspraak.  

Maar sommige kinderen waren er toch niet 

helemaal gerust op. Op een gegeven moment 

zagen we een nieuw soort rij in de gang staan 

voor de deur van het computerlokaal... creatief 

hè! 

 

Brenda Cavalli Boldrin zat met haar oma te 

praten over haar madrinha in Nederland en 

vertelde dat ze haar madrinha wilde 

bezoeken. Haar oma zei: “Maar Holanda is 

heel ver weg hoor, dat wordt een lange reis.” 

“O, nou, dan gaan we toch met de auto”, was 

haar laconieke commentaar. 

Een paar dagen later vertelde haar oma dit 

gesprekje aan Algemira, waar Brenda bij 
stond. Algemira zei tegen haar: “weet je wel 

dat je daar niet met de auto kunt komen? Je 

moet over een hele grote zee heen, dat duurt 

uren”. 

“Nou, dan gaan we toch met de boot”!  

Nee, Brenda laat zich niet tegenhouden, voor 

haar gaat geen zee te hoog! 

                                           

                        

                                               Hennie Hensen 

 

Keli, Alana en Marta 
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Zomeractie 2017 

Het gaat Brazilië economisch niet bepaald 

voor de wind en verder is het land nog 

verwikkeld in corruptiezaken tot op het 

hoogste niveau. Tegen die achtergrond is het 

niet verwonderlijk dat lagere 

belastinginkomsten ook lagere uitgaven met 

zich moeten meebrengen. 

Ook komt er steeds meer nieuwe regelgeving, 

waarvan de uitvoering vaak onduidelijk is. Als 

consequentie hiervan hebben we te maken met 

minder inkomsten aan subsidies. Dit terwijl 

door de inflatie alles duurder wordt. Door een 

slechtere koersverhouding Euro/Reaal 

ontvangen wij minder Realen (Braziliaanse 

munt) uit Nederland.  

Daarboven op komt dat een eerdere korting op 

(loon)belasting met terugwerkende kracht is 

ingetrokken en deze alsnog betaald moet 

worden. Dus hebben we te kampen met een 

heel krappe kas. 

Even voorstellen 

 

Hallo, ik ben Ingrid Westdijk en ben 52 jaar. 

Ik heb twee kinderen Sven (25 jaar) en Mike 

(22 jaar). Sven is getrouwd met Tanja en 

samen hebben ze een meisje. Lotte heet ze, en 

wat is het leuk om oma te zijn !  

Sinds kort heb ik de taak van secretaris 

overgenomen van Albert Kozijn. Graag wil ik 

hem bij deze, ook mede namens de alle 

medewerkers van de Lar da Infância hartelijk 

bedanken voor zijn inzet. 

 

 

 

 

 

 

 

Om te kunnen blijven draaien moet er dus 

meer geld uit Nederland komen. Om die reden 

is de zomeractie dit jaar niet bestemd voor 

bijv. kinderspeelgoed of het opknappen van de 

speeltuin, maar ter aanvulling van onze kas 

voor lopende uitgaven. Ons Kinderhuis bestaat 

al meer dan 50 jaar en al die tijd heeft de Heer 

ons geholpen. Wij hebben ook deze problemen 

in Zijn hand gelegd en vertrouwen erop dat Hij 

ook dit jaar voor een oplossing wil zorgen. 

Maar wij vinden het toch nodig onze zorgen 

met u te delen en doen graag weer en beroep 

op u, onze trouwe achterban. 

Wij sluiten een acceptgiro bij en u kunt uw 

bijdrage ook direct overschrijven op onze 

bankrekening IBAN NL55 RABO 0394 5446 

25 t.n.v. Stichting Kinderhuis Brazilië te 

Heiloo. 

Namens onze kinderen willen wij u bij 

voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage. 

            Gerrit van der Starre, penningmeester 

 

Ik vind het erg leuk om me in te zetten voor 

het kinderhuis. En doe dit dan ook met veel 

plezier.   

Ingrid     

       Westdijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië 
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       Gerrit van der Starre,  penningmeester   tel: 072-5331584 e-mail : gerrit.vanderstarre@quicknet.nl 
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       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                                 Tel: 030-244 29 81                                      Tel: 00 55 1936084626 

                                        ANBI Instelling nr. 8167.55.577  www.lardainfancia.org 

 

V.l.n.r. Gerrit v.d.Starre, Ed Veldhuijzen v Zanten, 

Nico Hensen en voor Ingrid Westdijk 


