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Mei  2022, 

 

 

Met dank aan God kan ik ook dit jaarverslag over 2021 maken. 

Want wat er ook gebeurt, Hij is altijd in control. 

Er gebeurt niets zonder dat God weet wat er gaande is, Hij heeft alles in de hand. 

 

Ook in het jaar 2021 is dit het geval geweest. 

Wel of geen pandemie, wel of geen overstromingen. 

 

Dat was het ook bij het overlijden van de vader van Netty; zij kon gelukkig in Nederland zijn om samen met haar moeder en 

familie deze dagen door te brengen. Wat een zegen dat wij mogen weten dat de dood niet het laatste woord heeft. 

 

 

Maar  het werk op de sítio van Netty gaat gewoon door; ook ons werk als bestuur gaat door. 

Wij hebben een 10 tal vergaderingen gehouden die meestal digitaal gingen.  

Het voordeel van digitaal vergaderen is dat er geen reistijd is. Wat vaker en korter vergaderen is dan wel heel praktisch. 

Er werd gesproken over het werk in Brazilië en het ondersteunen van de projecten daar. 

Denk dan aan het honingproject, het kom-aan-tafel project in de wijk Limoeiro en in het noorden van Brazilië in Piaui. 

Ook denken we mee over het weer opzetten en uitbouwen  van het semi internaat en het sponsoren van kinderen hiervoor. 

Ook moest er een nieuw team voor het semi internaat worden gevormd, omdat bleek dat het visum voor Bernard en Susanne 

Kloosterman niet kon worden verlengd. Zij zijn dan ook in december verhuisd naar een eigen woning in de stad. 

Zij hebben nu een studentenvisum en bereiden zich voor op een andere taak in Gods koninkrijk. Maar wat zijn zij tot zegen 

geweest in de achterliggende jaren  bij het opzetten van het semi internaat. Wij wensen hen dan ook veel zegen toe bij het 

uitzoeken van hun weg binnen Brazilië. 

 

Het nieuwe team doet het goed en de kinderen komen met veel plezier naar de sítio van Netty; Missão Horebe heet dat daar in 

Brazilië. 

 

Vanuit het bestuur is er tweemaal bezoek gebracht aan Netty in Brazilië. Dit doen we altijd op eigen kosten. Helma is met haar 

zoon in de zomer geweest en ondergetekende in november/december.  Het is heel goed om met Netty persoonlijk te spreken 

en daar te zijn. Het is dan net wat persoonlijker. Ook om de mensen daar te zien, met name het kennismaken met het nieuwe 

team. Ook om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van Bernard en Susanne. 

 

Het werk aan het honingproject was in december bijna voltooid. Nog wat afwerking en daarna de inrichting; inmiddels zijn de 

eerste bijenkasten geplaatst en is het project gestart. Wij zijn benieuwd naar het resultaat, maar dat dus in het jaarverslag over 

2022. 

 

Het werk in Piaui is gestart en wordt daar geleid door Diana; zij woont bijna haar hele leven al bij Netty en is nu dus 

uitgezonden om daar in Piaui leiding te geven aan het team wat daar werkt. 3 maal per week zo’n 100 maaltijden klaarmaken 

en uitdelen. Dit doet ze met een team uit de plaatselijke kerk. Ook de inkopen en klaarmaken wordt door Diana begeleid. 

 

Het werk in de wijk Limoeiro wordt door Netty en Melissa geleid. Melissa is ook een jonge vrouw die al jaren bij Netty heeft 

gewoond. Wat geweldig om zo te zien dat er zegen op het werk rust en de opvang van kwetsbare kinderen deze uitwerking 

heeft dat ze nu kunnen worden ingezet in het werk in Gods koninkrijk. 

 

Maar al dit goede werk is alleen maar mogelijk door de vele steun van al de sponsoren die vaak al zoveel jaren het werk van 

Netty trouw steunen. Geweldig dat ook dit jaar weer zoveel mensen hierin trouw zijn geweest. Wat een zegen! 

Het mooie van geven is ook dat God weer zegen terug gaat geven. Dat is een mooi bijbels principe. Wij als bestuur hopen en 

bidden dan ook dat jullie allen veel zegen ontvangen op jullie leven.  

 



Bij een terugblik kan ook een vooruitblik horen, en wij hopen dan ook dat jullie steun ook in 2022 weer beschikbaar is.  

Steun in de vorm van gebed, maar ook in financieel opzicht.  

Wij zijn blij dat wij als bestuur kunnen zeggen dat  in 2021 weinig kosten zijn gemaakt. Alleen de kosten van het bankverkeer 

en website  worden in rekening gebracht. Dat betekent dat er van elke euro ongeveer 94 cent kan worden overgemaakt naar 

Brazilië. De giften die voor een speciaal doel worden gegeven gaan voor de volle 100% naar Brazilië zelfs. 

 

Afsluitend kan ik met een dankbaar gevoel terugkijken op het jaar 2021 en zie dat God ook in dit jaar trouw is geweest en zijn 

zegen heeft gegeven aan het werk op en van Missão Horebe. 

 

 

 

Daarom: heel hartelijk dank voor alles! Muito obrigado pra tudo! 

En  voor jullie allen Gods rijke zegen en vrede in jullie leven. 

 

 

 

Namens het bestuur van st. Kinderwerk Horeb 

Henrie Sturing 
Voorzitter 

 
www.kinderwerk-horeb.nl 

info@kinderwerk-horeb.nl 

 

 

 
 

 


