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1. Vakantie bijbelclub 2019 

 

Op 26, 27 en 28 juni 2019 hebben wij de 
Vakantie Bijbel Club (VBC) gehouden. Een 
activiteit die elk jaar wordt gehouden in 
de Lar. Met als hoofddoel het brengen 
van Het Goede Nieuws aan de kinderen 
en tieners. 

Het project bestaat uit drie dagen Bijbelse 
lessen en activiteiten voor kinderen van  
4 t/m 12 jaar, al dan niet ingeschreven in 
het Lar. (De kinderen van de Lar die  
jonger zijn dan 4 en ouder dan 12, mogen 
wel allemaal meedoen). 

Gedurende deze drie dagen zijn er dynamische activiteiten, Bijbelclubs, en 
verschillende spellen gebaseerd op het Woord van God.  

We krijgen hulp van verschillende mensen die helpen met de kinderclubs, 
de activiteiten en in de keuken en eetzaal. 

We kunnen het werk van God door de kinderen heen zien tijdens alle drie 
VBC dagen. We zien de vreugde waarmee kinderen en leidsters door God 
worden aangeraakt en gebruikt, en de aanwezigheid van God en de  
beweging van de Heilige Geest was erg groot, van de voorbereiding af tot 
het einde toe. 

Één van de teams die zich inzet bij de 
vakantie bijbelclub 

v.l.n.r. Lucas, Keli, Marinalva,  
Guilherme en Nico.  



Op de laatste middag hield een zuster uit een naburige 
stad een presentatie voor alle kinderen op het sport-
veld. Dat was heel fijn, veel kinderen hebben de Heer 
Jezus aangenomen als hun persoonlijke Heer en  
Redder! Dat was een heel ontroerend moment. 

Persoonlijk, ben ik erg trots en blij om deel uit te maken 
van dit prachtige project, dat direct het Woord van  
Marcus 16:15 vervult: "Ga de hele wereld in en predik 
het evangelie aan elk schepsel." En ook het Woord uit  
Spreuken 22: 6 "Leer het kind de weg die het moet  
bewandelen en wanneer het opgroeit, zal het zich er 
niet van afkeren." Dit is het echte doel van de Vakantie 
Bijbel Club, om in het hart van kinderen en tieners het 
zaad van Gods Woord te planten. 

 
De hartelijke groeten 
van Isadora Aimee 
dos Santos Câmaras. 

2. Week van het onderwijs 

 

Dit jaar was het voor het eerst dat wij met alle mede-
werksters mee konden doen aan de "Week van het  
onderwijs" wat de afdeling onderwijs van de Gemeente 
São José elk jaar organiseert in juli. 

Er werden een aantal cursussen gegeven over het  
onderwijzen van de kinderen. Voor 2 á 3 van deze  
lessen moesten wij ons opgegeven omdat hier enige 
voorbereiding voor nodig was. Andere lessen konden 
we gewoon volgen.  

Het was heel leerzaam en we gaan het zeker toepassen 
in ons dagelijkse werk. Aan het eind van de cursus  
ontvingen we allemaal  een certificaat.  

 
De hartelijke groeten van Alie. 

 

Van alle groepen wordt een foto gemaakt. Iedere groep wordt op 

leeftijd ingedeeld. Dit zijn de   

kinderen van 8 jaar 

Week van het 

onderwijs 

Met een aantal 

medewerkster 

Isadora met de   

jongere kinderen 



3. Missiereis naar Indianen dorp 
 

 

In april dit jaar werd door broeder Paul van de kerkelijke 
gemeente "Avivamento Bílblico" gevraagd wie er mee 
wilde gaan met de reis naar het indianendorp Sassoró.  
Al 14 jaren maakt deze broeder in de maand juli deze 
reis. Algemira had al lang het verlangen om mee te  
gaan en nu  was het haar kans. Ik, Marinalva had ook 
het verlangen, maar wist eerst nog niet of het mogelijk 
was. Na het in gebed te hebben gebracht bleek dat er 
nog plaats was en kon ik ook mee. Ons doel was om te 
evangeliseren, vooral onder de kinderen; en de zende-
lingen te ondersteunen die daar in het dorp een missie-
post hebben. Samen met de al gelovige indianen doen 
zij daar een heel belangrijk werk.  

Voor we op reis gingen hebben we allerlei acties gehou-
den, zo hebben we pizza gemaakt en verkocht om geld 
in te zamelen. Ook zijn er bruikbare spullen ingezameld 
zoals kleding, schoenen, etenswaren en snoep etc. Er 
was zo veel dat niet alles in de bagageruimte van de bus 
paste dus moest het op de lege zitplaatsen vervoerd 
worden. We waren in het totaal met 39 personen en 
mochten in de school van het dorp slapen en eten (elke 
school in Brazilië heeft een keuken omdat de kinderen 
er warme maaltijden ontvangen). 

 

 
 
 
 
Het was een lange busrit van 16 uur naar Mato Grosso 
do Sul. Iedere dag gingen we op pad. Er zijn in de 6 da-
gen die we daar waren 3 kinderbijbelclubs gehouden en 
we hebben heel veel families bezocht die erg verspreidt 
wonen; en ongeveer 2500 warme maaltijden gemaakt. 
Tijdens de 6 kerkdiensten die gehouden zijn gaven meer 
dan 50 mensen hun leven aan de Heer Jezus, dat was 
heel mooi en een bijzondere ervaring. 

Ondanks alle armoede 
waar deze indianen in 
leven zijn het gelukki-
ge mensen ze klaag-
den nooit en bedank-
ten voor alles. Ze  
leven midden in de 
natuur en genieten 
van de schoonheid die 
God geschapen heeft, 
iets waar wij in het 
dagelijkse leven niet 
altijd bij stil staan.  

Wij gingen om hun iets te leren over God en dat is zeker 
gelukt maar ook wij hebben iets van hun geleerd en dat 
is dat we dankbaar mogen zijn. 

Het afscheid was emotioneel toch vertrokken we met 
een goed gevoel. We zijn blij dat we aan deze missie 
mochten bijdragen. Algemira en ik zijn zo bemoedigd.  
 
Wat we vooral niet moeten vergeten is, God danken in 
alles.   

 

Algemira en Marinalva 

 



4. Prietpraat  

Adryan 

Ik was in de grote huiskamer van de 
Lar bezig met het sorteren van de 
nota´s en het noteren in mijn Boek-
houdschrift, om ze later naar het 
boekhoudkantoor te brengen. Op 
dat moment kwam  Adryan  
(4 jaar) langs en vroeg  mij wat ik 
aan het doen was. Ik zei: "Ik ben 
aan ´t werk", maar op dat moment  
scheurde ik een papier aan stukken 
en verfrommelde het; hij antwoordde:  "u  werkt hele-
maal niet, u bent gewoon papier aan het verfrommelen 
en zegt dat u werkt … 
Daar zat ik dan met een mond vol tanden..... 

 
Algemira. 
 

Davi Vicente de Mello  

Davi Vicente de Mello is een pienter jongentje van vier 
jaar. Hij hoorde dat een van de vriendjes uit zijn groep 
ging verhuizen. Verhuizen naar een huis vlak bij “het 
eiland”.  

Het eiland is een begrip voor de kinderen, want daar  
is de dierentuin. Het is maar klein, met voornamelijk  
vogels, schildpadden en kleine roofdieren. Er was  
ook een leeuw, maar die is enkele jaren geleden van 
ouderdom doodgegaan.  

Davi had begrepen dat Willamys naar het eiland zou 
verhuizen en was heel bezorgd. “Tia Mary, Will mag niet 
op het eiland gaan wonen, daar is het heel gevaarlijk! Je 
moet tegen z´n moeder zeggen dat ze daar niet kunnen 
wonen, want op het eiland wonen de dieren en dat is 
gevaarlijk!” Marinalva probeerde hem te kalmeren: “Stil 
maar Davi, hij gaat niet óp het eiland wonen, maar in de 
straat er vlak bij.” “Ja maar, het is toch gevaarlijk hoor! 

Want op het eiland 
woont een Emoe 
(een kleine soort 
struisvogel) en die 
pikt heel lelijk! Zeg 
hem dat hij op 
moet passen voor 
de Emoe!” 

 
 

 

 

Lívía Maria samen sparen 

In de Lar sparen we plastic doppen van frisdrankflessen 
en andere flessen en potjes en ook de aluminium lipjes 
waarmee je een blikje opent. De kinderen sparen thuis 
en nemen de doppen en lipjes daarna mee naar de Lar. 
De lipjes worden verzameld in een 2 liters fles want zo 
kan het ingeleverd worden. Voordat je een frisdrankfles 
van 2 liter vol met van die aluminium lipjes hebt, dat 
duurt wel even! Alle instellingen, scholen en sommige 
winkels hebben een fles staan om die lipjes te sparen. Al 
die flessen moeten ingeleverd worden bij de Rotary 
Club en bij 144 (!!!) volle flessen kopen zij een rolstoel 
voor het ziekenhuis of een opvanghuis voor bejaarde- 
en demente mensen.  
De kinderen van de Lar sparen ook enthousiast mee.  

Laatst kwam Lívia Maria, bijna 5 jaar, heel trots op de 
Lar met een fles vol van die lipjes! Haar moeder vertel-
de later het bijbehorende verhaal: 

Ze ging met Lívia Maria naar het buurtwinkeltje. Haar 
dochtertje vroeg of ze blikjes fris wilde kopen, omdat ze 
thuis ook de lipjes sparen voor de Lar. Maar haar moe-
der zei dat ze een fles ging kopen, omdat dat goedkoper 
is. Lívia Maria bleef 
vragen om blikjes te 
kopen, wat de aan-
dacht trok van de 
winkelmevrouw. 
Die vroeg waarom 
ze dan die lipjes 
spaarde. “Nou, die 
neem ik mee naar 
mijn crèche en als 
we héél veel heb-
ben gespaard dan 
kunnen we een rol-
stoel kopen voor de 
oudjes”, was het 
antwoord. Die me-
vrouw was heel ontroerd door het antwoord en het en-
thousiasme waarmee Lívia Maria dit vertelde. Ze zij: “Ik 
ga jou helpen! Wij hebben hier in de winkel ook verza-
meld en ik heb een fles die al helemaal vol is, die krijg jij 
van mij!” Lívia Maria was de koning te rijk met dit ca-
deau. Haar moeder mocht de fles niet voor haar  
dragen, ook haar grote broer Lucas niet toen ze de fles 
de volgende dag meenam in de schoolbus naar de Lar. 
Zij had een grote bijdrage geleverd om een rolstoel voor 
‘de oudjes’ te kunnen kopen en daar was ze zo blij mee! 

Lívia  Maria en haar moeder  

V.l.n.r. Willamys en Davi 

Algemira 



 
 
 
 
Deze spaaractie is een succes. Laatst stond er een foto 
in de plaatselijke krant dat de Rotary Club drie rolstoe-
len uit had gereikt: 2 voor het ziekenhuis en een voor 
het bejaardentehuis. En dat was al de tweede keer dat 
ze rolstoelen hadden kunnen kopen! Vele kleintjes  
maken één grote.  

 

Hennie Hensen 

5. Picknick 
 

Af en toe houden we een picknick met de kinderen.  
In maart had de ochtend groep een picknick en de  
allerkleinsten hadden in mei een picknick gehouden  
in de boomgaard. 

Op 7 augustus hielden we opnieuw een picknick, zowel 
s’morgens als s ’middags. s ’Morgens gingen we naar 
het recreatieoord van de Nestlé fabriek, (onze buren). 
Elk kind bracht een hartig of zoet gerecht (genoeg voor 
iedereen), het was een heerlijke morgen  waar onze 
kinderen zich enorm vermaakten. 

Omdat de middaggroep voor het grootste deel jongere 
kinderen zijn, hielden we de picknick in de boomgaard 
van de Lar. Het was voor deze groep kinderen de eerste 
keer dit jaar, ze vonden het geweldig; ze hadden hun 
buik zo vol gegeten dat niemand daarna nog wilde  
spelen. 

Het was een hele fijne en feestelijke dag. 

 

Keli en Cyntia. 

 

Keli en Cyntia 

Alle groepen een 

eigen picknick 



6. Hennie Hensen 
 

 
Een aantal maanden  
geleden is bij Hennie een 
burn-out vastgesteld. 
Desondanks wilde ze toch 
doorgaan met haar werk. 
Uiteindelijk lukte dat toch 
niet en moest ze dus nood-
gedwongen thuis blijven. 

Het is algemeen bekend dat 
deze aandoening een heel 
langdurig verloop heeft. 

Hennie is nu in Nederland en wij hopen en bidden  
dat het herstelproces vordert. 

Wat in ieder geval helpt – verwachten wij – dat zij  
hier de geboorte van haar twee kleinkinderen mag 
meemaken. 

Eén is er al geboren en de tweede wordt begin  
oktober verwacht. 

Willen jullie allemaal in het bijzonder ook voor  
Hennie bidden? 
 
Bij voorbaat dank!” 

7. Van de Penningmeester 

Zomeractie 

 
Afgelopen mei was tijdens een zondagsdienst in City-
Light de collecte voor de Lar. Deze heeft ruim €. 2.500.-
opgebracht. Wat een fantastisch bedrag!  

Eerder dit jaar hebben we een grote klus af kunnen 
ronden: het door de overheid verplichte brandpreven-
tie project. Er is een nieuwe blusinstallatie (o.a. brand-
slangen), een grote wateropslagtank, pompinstallatie 
en er zijn nieuwe hekken bij de trappen geplaatst. Zoals 
wij in onze vorige Nieuwsbrief al schreven, zijn door de 
hoge kosten hiervan andere klussen blijven liggen. We 
kunnen nu de collecte besteden aan de verbetering van 
afwatering op het terrein en herstellen van andere  
hekken. 

Dezelfde zondag hadden we een speciale kinderadoptie 
actie. Met mooi resultaat: Er zijn acht kinderen geadop-
teerd door nieuwe mensen, waaronder ook jongere 
gezinnen. Er is zelfs een kind geadopteerd door een ge-
zin dat zelf 12 pleegkinderen opvangt. De kinderen van 
dit gezin hebben besloten allemaal iets bij te dragen 
aan “hun” adoptiekindje.  
Wat zijn er mooie mensen! 

Ook dit jaar zijn wij weer heel blij met de resultaten van 
de Zomeractie onder de donateurs. De opbrengst zal 
ook naar achterstallig onderhoud gaan. In Brazilië is 
men inmiddels druk bezig met het aanvragen van  
offertes. 

Wij zijn God dankbaar voor onze fantastische achterban 
en willen allen die aan dit project hebben bijgedragen  
heel hartelijk danken! 
 

Gerrit van der Starre, penningmeester 
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Hennie met haar kleinzoon 

Wees over niets bezorgd, 

maar  vraag God wat u nodig hebt 

en dank hem in al uw gebeden. 

Dan zal de vrede van God, 

Die alle verstand te boven gaat, 

uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

 
Filippenzen 4; 6-7 
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