
Timotéo 24 mei 2021

Zet een stap op water!

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 

Gij zijt het zout der aarde, indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het 

(de wereld) gezouten worden?

Mat. 13a en 14a

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

Start Semt-internaat

Kom aan tafel

Honingproject

Piaui

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
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Geliefde achterban,

Als we kijken naar wat er om ons heen allemaal gaande is, moeten we 

concluderen dat Gods hart gegarandeerd, intens verlangt dat Zijn kinderen 

bovengenoemde tekst in z’n totaliteit zullen naleven. Meer dan ooit tevoren is 

het noodzakelijk dat wij als kinderen van God zout en licht zijn. We worden 

alleen “gebombardeerd” met cultuur, tijdsontwikkeling, kennis die ons proberen 

te overtuigen dat je bepaalde dingen “niet kunt maken” en andere dingen 

“horen niet zo” dus voelen we ons “gelimiteerd”. En dat is precies wat de 

tegenstander ons wijs wil maken, zout zijn op een wijze dat het “past”, licht zijn 

daar waar je de “gelegenheid” krijgt. Maar dat is niet wat Daniël in zijn dagen, 

ons leert. Dat is ook niet wat de discipelen en de wederom geborenen van de 

eerste gemeente waarover we in Handelingen lezen, ons leren. Waar is onze 

vrijmoedigheid om in juiste mate op de juiste wijze zout en licht te zijn, dan 

gebleven? Misschien moeten we ons 2 essentiële dingen afvragen:

1. hóeveel houden wij echt van God, van Zijn Zoon en begrijpen wij wat HIJ 

voor ons gedaan heeft. Misschien moeten wij ons afvragen in hoeverre 

wij het eerste gebod naleven. (Deut 6:5) God liefhebben met je hele hart 

maakt dat HIJ de eerste plek van je leven vult. God liefhebben met je ziel 

maakt dat jij ernaar verlangt in Zijn aanwezigheid te zijn (tijd doorbrengen 

met Hem). God liefhebben met al je kracht maakt dat jij tijd vrijmaakt om 

dingen te doen die Hem blij maken en die voor Hem belangrijk zijn. 

2. misschien moeten wij ons afvragen hoeveel wij van onze naaste 

houden.....de Vader houdt net zoveel van hem\haar, als van jou\mij. Een 

briljant idee is: God te vragen om ons te leren net zoveel van onze naaste 

te houden als HIJ van ze houdt. 

Als we oprecht zaak maken om van de antwoorden op deze 2 essentiële 

vragen een dagelijkse levenstaak te maken, zullen we “automatisch” in de 

juiste mate en op de juiste wijze zout en licht zijn. En het nastreven hiervan zal 

zeker Gods hart raken. Zou fantastisch zijn, HIJ raakt ons zo vaak wanneer we 

dat nodig zijn! 

Terug

 Start Semi internaat

Afgelopen week heeft de locoburgemeester van de provincie een bericht doen 

uitgaan: de situatie is nu gecodeerd met code rood, dat is nog steeds alarmerend, 

maar iets minder dan code paars, wat het eerst was. Afhankelijk van hoe de situatie 

zich ontwikkelt (aantal besmettingen etc) is nu een voornemen van de burgemeester 

dat de scholen eind mei voor 50% weer open kunnen gaan.

Mijn team en ik bekijken tegen die tijd, in overleg met het bestuur in Brazilië, of de 
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scholen daadwerkelijk opengaan, zodat er ook voor 50% gestart kan worden met het 

semi-internaat. Maar dit is allemaal nog onzeker.

Wilt u dit meenemen in gebed, want de grootste wens van Netty en haar team is 

weer te kunnen starten met het semi-internaat.

We bekijken op het ogenblik de activiteiten die gestart kunnen worden, met 

betrekking tot het versterken van de relaties met de gezinnen, vooral in de wijk 

Esplanada en Limoeiro.

Terug

Kom aan tafel project - Limoeiro

Hier zijn mooie stappen gemaakt! Het huis in Limoeiro voor het ‘Kom aan tafel’

project, is inmiddels gehuurd. Verschillende mensen hebben een bedrag 

gegeven voor het ‘Kom aan tafel’ project dat nu, bij het in gebruik nemen van 

het huis, geïnvesteerd zal worden. Onder andere in de inrichting van de keuken 

en de voorbereiding van de counseling ruimte en twee andere kamers (zie 

hieronder meer informatie over deze ruimtes). Hier zijn we heel dankbaar voor. 

Een aantal stoelen en tafels die momenteel niet gebruikt worden op semi-

internaat zullen naar dit huis gebracht worden, zodat het hier ook ingericht is en 

er voorlopig wat dat betreft niets gekocht hoeft te worden.

Omdat er -binnen de maatregelen- toestemming is om 1 op 1 te werken, 

kunnen de counselgesprekken met moeders dan binnenkort van start gaan. 

Deze counseling gesprekken ga ik doen met ondersteuning van onder andere 

Jeanet en twee andere zusters uit mijn de lokale christelijke gemeente. Dit is 

ook een mooie gelegenheid voor Jeanet om ervaring op te doen. Het ‘Kom aan 

tafel project’ krijgt daarnaast een ‘verbreding’, naast counselgesprekken met 

moeders kunnen bijvoorbeeld ook de kinderen van die wijk een aantal keren 

per week van eten worden voorzien.

Deze maaltijden zullen verzorgd gaan worden door twee speciale krachten. 

Velen van u kennen het verhaal van Ingred, die uit de prostitutie en 

drugswereld komt en die in augustus 2019 bij ons is komen wonen samen met 

haar 3 dochtertjes en zwanger van een zoontje. Haar zoontje Gael is inmiddels 

alweer bijna 1,5 jaar. Tjonge wat gaat de tijd snel. Ingred heeft tot nu toe veel 

meegemaakt wat geestelijke groei, persoonlijke ontwikkeling en psychische 

versterking betreft.

Natuurlijk is er voor haar nog veel om te leren en zal ze te maken krijgen met 

veel uitdagingen waarin ze de juiste keuzes zal moeten maken om “overeind te 

blijven” staan. Maar ze is ondertussen zover gekomen dat we haar in kunnen 

gaan zetten als kracht in dit prachtig mooie project in Limoeiro. En wie beter 

dan Ingred zelf kan dat doen: ze komt uit die wijk en ze is een levend 
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getuigenis van wat God in haar leven gedaan heeft. Ze zal een sterk voorbeeld 

mogen zijn in het huis, waar moeders en kinderen haar kunnen ontmoeten. 

Ingred vertelt mij haar ervaringen met God (vrucht van haar geestelijke groei) 

en sinds eind vorig jaar had de Heer haar zelf laten zien dat haar leven deze 

wending zou gaan nemen: dat nu dmv dit huis in Limoeiro zichtbaar zal gaan 

worden.

Ik vind het ontzettend mooi hoe GOD haar persoonlijk leidt en dingen zegt en 

dingen laat zien. Ik ben HEM hier ontzettend dankbaar voor. Dit is niet iets wat 

je kunt organiseren of wat je aan de mensen kunt geven, dit doet God zelf dmv 

de werking van Zijn Heilige Geest. Ingred heeft de gave van goed koken dus zij 

gaat 2x in de week koken voor een groep van ongeveer 14 kinderen per keer. 

Het gaat hierbij om dezelfde kinderen die wij uit die wijk opvangen op het semi-

internaat.

Ook over Melissa heb ik in één van de laatste nieuwsbrieven geschreven. Zij 

hoopt deze maand mei 17 te worden, nog een tiener maar bijna volwassen.... 

Melissa maakt ook geweldige stappen in haar leven, zowel geestelijk als op 

menselijk vlak. Zij doet al veel voor mij op de zendingsbasis op allerlei gebied; 

schoonmaak, tuin, opbergen, uitzoeken, sorteren, huishouding, 

huiswerkbegeleiding van de kinderen van Ingred enz enz. Ook heeft Melissa 

ervaring met de kinderdiensten die deel uitmaken van het programma van het 

semi-internaat. Ingred en Melissa kunnen goed met elkaar opschieten en dat 

komt nu mooi van pas. Samen gaan zij koken en een korte kinderdienst na het 

warm eten houden met de kinderen van die dag. Het is de bedoeling dat zij zo 

samen zullen groeien in de ontwikkeling van Huize Limoeiro (in de volgende 

nieuwsbrief zult u lezen over de naam van dit huis) en samen een getuigenis 

zullen zijn.

De eerste 3 maanden zullen Ingred en  Melissa hulp krijgen van tia Maria, onze 

kokkin, daarna zullen zij het samen verder gaan doen. Zelf ben ik de middagen 

dat zij daar het eten verzorgen, aanwezig in Huize Limoeiro vanwege de 

counselgesprekken met de moeders. God gaat weer mooie en geweldige 

dingen doen op die plek. En het is een voorrecht voor ons om u/jullie mee te 

mogen nemen in de wonderen en getuigenissen die daar plaats zullen gaan 

vinden. U/jij bent hier reeds een onderdeel van want dit project is alleen maar 

mogelijk dmv uw bijdrage. En daar zijn wij ONTZETTEND DANKBAAR voor!!!
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Eerste grote schoonmaak huis Limoeiro.

Het huis in Limoeiro heeft 3 ‘slaapkamers’, deze kamers krijgen een 

verschillende bestemming. De grootste ruimte wordt de counselingskamer voor 

gesprekken met de moeders. 1 van de andere kamers die ‘Sala Dorcas’ gaat 

heten, wordt een ruimte met allerlei tweedehands spullen, kleding, spullen voor 

de keuken etc. Het idee is dat iedere moeder die voor counseling komt een 

waardebon krijgt, waarvoor ze 5 dingen uit de kamer kunnen uitzoeken. Hierbij 

worden gedoneerde spullen die mensen niet meer nodig hebben, nuttig 

gemaakt voor deze families. 

Het plan is dat de andere ruimte ‘Sala Lydia’ gaat heten. En dat in deze ruimte 

verderop in het jaar (najaar) een knutsel - naai ruimte voor de moeders kan 

worden ingericht. De moeders kunnen hier dingen leren en ook bijvoorbeeld de 
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kleding van hun kinderen herstellen. Doel is ook om de moeders te laten zien 

dat ze waarde kunnen hechten aan de dingen die ze hebben; bijvoorbeeld de 

waarde van kleding en de mogelijkheid om dit netjes te houden en dat kapotte 

kleding kan worden hersteld. Veel families laten de kleding verslijten en dan 

zien ze wel wanneer er iets nieuws ‘komt’. De kinderen lopen er nu vaak half 

verzorgd bij en dat heeft ook effect op de eigenwaarde van de kinderen.

Terug

Honingproject

Het terrein voor het honingproject is voorbereid en er is een start gemaakt met de 

bouw van de honingschuur. Onze bouwvakker is samen met onze toekomstige imker 

Fernando naar het honing bedrijf in Joao Monlevade geweest (100 km bij Timoteo 

vandaan). Hier hebben ze de bouw, indeling en inrichting van een honingschuur 

gezien.

Ook hebben ze belangrijke instructies gekregen van de eigenaar van het bedrijf. Dit 

bezoek is heel belangrijk geweest voor de voorbereiding van de bouw op ons terrein. 

De bouw gaat een paar weken duren. Het gaat om 3 vertrekken en een aparte 

omkleedruimte en een toilet. Dit moet allemaal volgens de hygiene voorschriften 

plaatsvinden.
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Terug

Piaui

Het stond op onze agenda om in april het project in Piauí te kunnen gaan 

starten. Dat kon helaas vanwege de “paarse golf” ivm de pandemie, niet 

doorgaan. De situatie is hier zo verschrikkelijk geweest (is zichtbaar afnemend 

maar nog steeds heel erg) dat het onverantwoord was om te gaan reizen. Ook 

hadden verschillende provincies in Brazilië hun “grenzen” gesloten en 

zodoende kon je daar niet in of uit. 
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Nu in de maand mei en begin juni ben ik druk bezig met de start van Huize 

Limoeiro en dus is het deze weken niet mogelijk om af te reizen naar Piauí. Ik 

ga bekijken of ik daar in de tweede helft van juni naar toe kan gaan. In onze 

volgende nieuwsbrief hoop ik u\jou hier meer over te kunnen vertellen.

Terug

Tot zover ons nieuws vanuit Brazilië. Ik ben ontzettend dankbaar voor de mensen die 

zo trouw doorgaan met hun financiële ondersteuning. Ik vind dit een wonder en wil 

u\jou laten weten dat dit heel veel voor mij betekent. Ik wil u\jou ook nog vragen om 

voor mij\ons te blijven bidden. Nieuwe projecten brengen altijd veel geestelijke strijd 

met zich mee. Dat ervaar ik duidelijk bij het opzetten van Huize Limoeiro en Piauí.

Wilt u bidden voor bescherming (fysiek en geestelijk), voorspoed mbt het tot stand 

komen en het plaatsvinden van de activiteiten van beide projecten en bekrachtiging 

van de mensen die met deze projecten gaan werken, dat God hun 

doorzettingsvermogen en kracht geeft om dit te kunnen doen.

Hiermee wil ik dan deze nieuwsbrief afsluiten.

Gods onmisbare zegen en leiding voor eenieder van u toegewenst.

Veel liefs, Netty.

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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