
Timotéo 9 februari 2021

Zet een stap op water!
Doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen

Matheus 25:4

Als bestuur proberen we u op de hoogte te houden van het  wel en wee omtrent het werk van Netty en de 

andere vrijwilligers en medewerkers m.b.t. het semi-internaat en alle ander werkzaamheden die vallen onder 

de vlag van Kinderwerk Horeb Brazilië. Deze keer weer met een voorwoord van Netty..

Voorwoord

Piaui

Speciaal bezoek

Kom aan tafel

Periodieke giften

Met behulp van de terug link komt u hier weer terug.

Namens Netty en het hele bestuur veel zegen en leesplezier toegewenst.

Voorwoord van Netty

Geliefde achterban,

We leven in een tijd waarin we boven alles ons zeker druk moeten maken over eén ding, zorgen dat we 

voldoende olie bij ons hebben voor de “donkere dagen”. Olie die we sowieso al nodig zijn om onze lamp 

brandende te houden maar we moeten ons er ook van verzekeren dat onze reserve olie voldoende is. Moge 

Gods Heilige Geest een ieder van u/jou leiden op de weg van het verkrijgen van de nodige olie én de reserve 

olie.

Zolang het nog “dag” is gaan wij door met het werk. Biddende en zoekende naar wegen die ons de 

mogelijkheid geven om te blijven werken met de kinderen en de families. Dat is afgelopen jaar een enorme 
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uitdaging geweest en dat hebben we dus maar heel beperkt op bepaalde vlakken kunnen doen. Dit jaar 

hebben we een aantal plannen op papier staan, plan A voor als alles weer gewoon mag functioneren zoals 

voorheen, plan B voor als we mogen functioneren tot een bepaalde grens en plan C voor als we evt geen 

groepen kinderen mogen ontvangen op de zendingsbasis. Het wachten is op een beslissing van de locale 

burgelijke gemeente m.b.t het wel of niet functioneren van de scholen en als ze wel open gaan hóe gaan ze 

dan functioneren. Het is bij ons nu zomervakantie en wij verwachten de tweede helft van februari duidelijkheid 

hierover te krijgen.  Daarna zullen wij kunnen bepalen welk werkplan we dit jaar uit kunnen voeren.

Iedereen die woont en/of werkt op de zending basis. Jaarafsluiting 30 december.

Terug

Piaui

Ondertussen werk ik aan het project in Piauí. Piauí is de naam van de provincie, we gaan werken in de hoofdstad 

daarvan: Teresina. In 2014 ben ik voor het eerst in Piauí geweest samen met de maatschappelijk werkster die toen bij 

ons werkte in het kindertehuis.

Later ben ik in 2018 weer in Piaui geweest en heb ik opnieuw met de lokale rechter en een aantal andere mensen van 

het kantongerecht om tafel gezeten om over ons project te praten. Ik heb toen ook lokale familie-bureaus en 

instellingen zoals kinderbescherming en opvangtehuizen bezocht en veel contacten gemaakt. Sindsdien onderhoud ik 

deze contacten.

Afgelopen jaar heb ik een “geheime reis” naar Piauí gemaakt van een paar dagen. De Heer had mij bekend gemaakt 

dat ik geestelijk “voet aan wal” moest zetten daar en zodoende ben ik daar geweest om 7 dagen lang een 

gebedscampagne te houden en bezit te nemen van een stuk grond waar het project, dat God op mijn hart gelegd had, 

gevestigd zou kunnen worden. Piauí is geestelijk hele zware grond, er gebeurd veel op het gebied van tovenarij en 

magie.

Er moet dus grond “ontnomen” worden van de duisternis om daar werk van de Levende God op te gaan bouwen. 

Daarvoor ben ik afgelopen jaar in Piauí geweest en God heeft zeer wonderbaarlijke dingen gedaan. Ik wil daar één van 

de mooie dingen met u delen.

Waar ik onder dak was die dagen, was vlakbij een kleine evangelische gemeente, in Nederland bekend als de Raphael 

gemeente. Ik zou naar een andere kerk die zondagavond maar kwam voor deze kerk langs en de Heer zei dat ik dáár 

moest wezen. Dit is een gemeente van een andere denominatie dan waar ik in Timóteo naar toe ga. Maar omdat God 

niet van een denominatie is, kan een zendeling dat ook niet zijn. Die gaat waar God hem of haar stuurt/leidt. Dus ik 

daar naar binnen.

Het was zondag en de eerste dag van die week dat ik in Piauí was. Dienst bijgewoond, na de dienst een praatje 
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gemaakt met de lokale voorganger die mij uitnodigde voor de bidstond op dinsdag. Ik op dinsdag naar de bidstond. Bij 

het binnenkomen zag ik een zuster, iets ouder als ik, de ramen van de kerk open doen. Op dat moment zei de Heer: 

“kijk, en dat is je kookster!”. Één van de belangrijkste mensen die ik nodig heb om het project in Piauí te starten is een 

kookster. Ik dacht bij mezelf; toch even checken aan het eind van de bidstond. Na afloop treuzelde ik wat rond en zocht 

een mogelijkheid om met deze zuster in gesprek te komen. Dat lukte…..na een poosje vroeg ik haar of ze werkte, wat 

ze zoal deed. Het antwoord was: “ik ben kookster in een restaurant maar wil je alsjeblieft bidden dat God mij iets geeft 

te doen binnen Zijn koninkrijk, ik wil zo graag voor Hem gaan werken!” en hierbij sprongen de tranen in haar ogen toen 

ze dit zei. God is wonderbaarlijk!!!

Dit contact heeft ervoor gezorgd dat ik sinds vorig jaar nauwer contact gekregen heb met deze gemeente en met de 

voorganger.

Zo is het gekomen dat ik afgelopen december terug ben gegaan naar Piauí om daar een locatie te huren voor ons 

project en dat is gelukt. Prijs de Heer!!! Een huis vlak voor één van de ingangen van een wijk waar criminaliteit en 

verslaving de overhand heeft. Geestelijk gezien een geweldige lokatie vlak bij onze doelgroep. Ik heb in december een 

vergadering gehad met een aantal mensen die mee willen gaan werken in dit project.

Ik hoop in de maand maart hier naar terug te gaan om de keuken in te richten, de eerste families te gaan bezoeken en 

het voedselprogramma te starten. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. Bij deze wil ik u vragen om voorbede te 

doen voor dit project en voor mijn leven. Het is een “gewaagde omgeving”.

Terug

Speciaal bezoek

Na bijna 30 jaar Brazilië is mijn vriendin Elly op bezoek gekomen.

Wij zijn al vriendinnen van voordat ik naar Brazilië vertrok als zendelinge en het is al jaren ons verlangen dat 

zij hier een keer zou komen om mijn “leef- en woonwereld” in dit land, te leren kennen. God is ontzettend 

goed geweest in het ons geven van deze mogelijkheid en wij zijn Hem hier dankbaar voor.

Altijd als ik in Nederland kwam voor verlof hadden we 1 dag samen om allerlei dingen door te praten, te 

delen, iets samen te doen. En soms kwam ik met verlof en hadden we helemaal niet eens 1 dag omdat ik 
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daar de tijd niet voor had binnen de agenda waar zoveel dingen op stonden om te doen. Dan zagen we elkaar 

alleen op een presentatie dag of avond.

Nu hadden we in eerste instantie 3 weken samen. Dat zijn er uiteindelijk 10 geworden vanwege verrassende 

omstandigheden. Wat hebben we van elkaar genoten en wat hebben we samen veel kunnen doen. Elly is 

meegeweest naar een paar speciale kinderbijeenkomsten waar ik een boodschap mocht brengen. Bij beide 

keren heb ik Elly deel kunnen maken van het programma, de kinderen vonden het super interessant die 

vriendin van “tante Netty” die nederlands én engels kan praten en niet eens portugees…… dat was voor een 

aantal kinderen toch echt verbazend.

Elly is met mij in Vitória geweest om de plek te leren kennen waar ik 29 jaar geleden zo´n beetje begonnen 

ben. Ook hebben we een aantal bezoeken kunnen afleggen in één van de wijken van Timóteo waar Elly 

iedere keer geduldig heeft moeten wachten totdat ik “klaar was” met het counseling gesprek. Bij één van de 

familie´s thuis kreeg Elly zomaar contact met de kleindochter van deze vrouw die wij bezochten. Die 

kleindochter zal iets van 4 jaar zijn en babbelde Elly de oren van het hoofd, Elly praatte gewoon in het 

nederlands terug en het meisje trok zich nergens wat van aan, ging dan gewoon weer verder met haar 

verhaal.

Op een goeie zaterdagmiddag heeft Elly kunnen helpen bij het uitdelen van voedselbasispakketten, ook een 

hele mooie ervaring. En dáár kwam ze dus ook weer dit “vriendinnetje” tegen die spontaan bij Elly op de arm 

sprong. Was ontzettend fantastisch om te zien hoe dat klikte. Daarnaast hebben we een aantal ontspannen 

dingen kunnen doen waar we heel dankbaar voor zijn. Het was een ontzettende gezegende tijd. Elly is 7 

januari weer teruggegaan naar Nederland.
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Terug

Kom aan tafel

Ter afsluiting even nog kort iets over dit project.

Dit project zou vorig jaar april van start gaan maar was onmogelijk geworden vanwege de maatregelen die getroffen 

waren i.v.m de corona pandemie.

Nu in februari gaan we in de wijk Limoeiro een huis huren waar Ingrid en Melissa een functie gaan krijgen op het gebied 

van koken en kinderdiensten houden (twee keer in de week). Twee keer in de week zal ik daar zelf zijn voor counseling 

en pastorale zorg voor de moeders en van daaruit zal ik het “kom aan tafel” project onder de families een plek kunnen 

gaan geven.

Samen met mij zullen een aantal mensen van onze gemeente, die in het zendingscomité zitten, ook gaan meewerken 

op de dagen van counseling en pastorale zorg. In onze volgende nieuwsbrief zult u meer lezen over wat God aan het 

doen is in het leven van Ingrid en Melissa, het is verbazend mooi!!!

Hiermee wil ik afsluiten, ik wens een ieder van u/jou nog een heel gezegend 2021 met veel wijsheid van onze Hemelse 

Vader om in alles te weten hoe het beste te beslissen en te handelen.

Hele hartelijke liefdegroeten vanuit Brazilië, vanaf de zendingsbasis Horeb.

Netty S. Z. Goulart

Terug

Periodieke giften

Informatie Belastingvoordeel Gift aan ANBI instelling

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië is een zgn “Algemeen Nut Beogende Instelling”, kortweg ANBI. Giften 

aan de stichting kunt u dan aftrekken van uw inkomstenbelasting.
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Nu geldt er voor deze aftrekbaarheid een financiële drempel, afhankelijk van uw inkomen. Wilt u het volledige 

gesponsorde bedrag aftrekken, dan kunt u gebruik maken van de “Overeenkomst periodieke gift”. U legt dan 

bij de stichting vast dat u voor een periode van minimaal 5 jaar, jaarlijks zo’n bedrag zal blijven storten. In dat 

geval bestaat er geen drempel; u kunt elk jaar het gesponsorde bedrag verrekenen in de belastingopgave.

Veel werk? Helemaal niet. U downloadt en print (2x) het formulier 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf   , 

vult de u bekende gegevens in en stuurt de beide ondertekende formulieren naar de stichting. Wij vullen de 

stichting-specifieke gegevens in, zetten de handtekening van de penningmeester er onder, en sturen u één 

exemplaar terug. Het andere exemplaar is voor onze eigen registratie. Vanaf dat moment geniet u het 

belastingvoordeel. Daarbij biedt de belastingdienst uiteraard de mogelijk om, onder enkele voorwaarden,  de 

regeling voortijdig te beëindigen zonder enig gevolg.

Meer informatie? Kijk eens op www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-

kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften

Voor eventuele vragen, of hulp bij het invullen van het formulier, kunt u een mailtje sturen naar 

info@kinderwerk-horeb.nl

Terug

“Ter opbouw van Gods Koninkrijk, verspreiding van het blijde evangelie en 
redding van verloren zielen.”

Postadres:

Projeto Socorrer

Caixa Postal 57

Centro, Timóteo

cep. 35.180-000, MG, Brazilië.

Bankrekening Netty privé:NL64ABNA0483457787 t.n.v. Netty Zeeders, Ede 

(deze giften zijn niet voor belasting aftrekbaar) 

Bankrekening St. Kinderwerk Horeb

NL93ABNA0525459138 ( giften wel aftrekbaar) 

NL94INGB0003341239 (giften wel aftrekbaar)

Voor meer info kijk op de site: www.kinderwerk-horeb.nl
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