Jaarverslag Stichting Christen Zending Brazilie.
Economisch en politiek is het momenteel moeilijk in Brazilië. De waarde van de Reaal is
weggezakt en fluctueert sterk. Dit geeft veel onzekerheid en heeft grote consequenties voor
de lokale bevolking. Er is veel onzekerheid en veel onvrede door de corrupte regering.
Ondanks alle strijd mogen wij terug zien op een jaar waar wij duidelijk God’s hand hebben
mogen zien werken. Hierbij doen wij puntsgewijs een verslag van de activiteiten van het
afgelopen periode 2015-2016 op het zendingsveld.
Stichting Christen Zending Brazilie
Als Stichting zijn we, na ruim 60 jaar zending in de Mato Grosso Brazilië, voor een nieuwe
keuze komen te staan. De pionier br. Guus Bringsken is dit jaar overleden, wij zijn nog wel
verantwoordelijk voor het onderhoud/pensioenbeheer van zr. Janny.
De huidige situatie. Onze achterban is verouderd, de inkomsten zijn sterk teruggelopen,
uitgave van de Pionier moest worden gestopt. Als bestuur hebben we daar over
nagedacht/gebeden en hebben besloten om niet te stoppen, maar hopen met name nog iets
te kunnen betekenen voor de kwetsbaarste groep op het zendingsveld: de Indianen.
De Stichting heeft een nieuwe impuls nodig. Hoe gaan we dit handen en voeten geven. Dat is
de centrale vraag en daartoe hebben we een eerste aanzet gegeven om met elkaar van
gedachten te wisselen.
Met een aantal mensen, welke dit zendingswerk een warm hart toe dragen, zijn wij in de
maanden okt-dec een aantal keren bij elkaar geweest om te brainstormen over de
continuïteit van het werk. Hieruit is een nieuw beleidsplan tot stand gekomen.
Vanuit Nederland willen we ons als Stichting de komende jaren met name richten op
versterking van het werk onder de Indianen. Momenteel opereren we als bestuur op twee
‘poten’. Oud (het bestaande werk) en nieuw (het werk onder de Indianen). Dat zal vooral
nieuw moeten worden.
Er worden verschillende zaken benoemd. Vanuit Brazilië aangeven wat de behoefte is;
aansluiten bij activiteiten van een gemeente die de geestelijk/praktische
verantwoordelijkheid voor een Indianenstam op zich neemt; projectmatig opereren,
coachen van de gelovige Indianen; project gericht op de kinderen van de Indianen; een
gezicht/contactpersoon in Brazilië om goed te kunnen communiceren naar de achterban.
Het zendingswerk is Gods werk! Laten we bidden om verder leiding.

De gezondheidsposten.
Deze bestaat uit het ziekenhuis (ziekenhuiszorg en eerste hulp) en 5 gezondheidsposten
(vanuit het ziekenhuis wordt daar zorg verleend). 85% van de gezondheidszorg in deze regio
wordt door Missão Cristã Brasileira verleend. Een private stichting wat door een publieke
dienst (plaatselijk bestuur) wordt gefinancierd.

Het ziekenhuis loopt goed en ‘maakt het verschil’ in de regio. Daarvoor werd een erkenning
uitgereikt voor wat het ziekenhuis doet voor de bevolking als een na beste in de staat Mato
Grosso. Het ziekenhuis heeft een eerste hulp functie en is daardoor 24 uur per dag bemand
met een compleet team van artsen en verpleegkundigen. Er zijn momenteel 51
medewerkers en een team van 12-15 artsen. Afgelopen jaar zijn ruim 20.000 patiënten
behandeld in het ziekenhuis.
De bevolking heeft in een onderzoek aangegeven grote tevredenheid te hebben over de
geboden gezondheidszorg (hoger cijfer dan 4 jaar geleden). Er zijn nieuwe verkiezingen
geweest en er komt een nieuwe burgemeester en wethouders. Het contract tussen het
ziekenhuis en de bestuurders van de regio (de burgemeester, secretaris van gezondheid en
volksvertegenwoordigers) welke een looptijd heeft van 18 maanden, dient vernieuwd te
worden per 1 maart 2017. Er zullen nieuwe onderhandelingen moeten plaats vinden en dat
is best wel spannend. Er komt een burgemeester die in een eerdere periode dat hij
burgemeester was negatief stond t.o.v. de zending. Ruben gaat in de tweede helft van
januari 2017 naar Brazilië om de onderhandelingen te voeren en nieuwe contracten af te
sluiten.

Gemeentes
De gemeenten functioneren grotendeels zelfstandig. De grote gemeenten ondersteunen de
kleinere gemeenten. Er zijn in totaal 12 gemeenten, maar enkelen (met name in het
grensgebied met Bolivia) zijn vanwege gebrek aan werkers momenteel niet operationeel. Br.
Odenir heeft een paar jaar full time de leiders van de gemeenten ondersteund en gewerkt
onder de Indianen.
Met de kerkelijke gemeenten gaat veel goed, maar er zijn ook enkele zorgen. De gemeenten
in Vila Bela gaan goed. Zowel in Vila Bela als in Vilhena en bij de Parecis zijn afgelopen jaar
de conferenties gehouden waar velen van de verschillende gemeentes aanwezig waren. Het
waren stuk voor stuk fijne en gezegende samenkomsten.
In Vilhena gaat het minder goed. Het bezoekersaantal in de twee gemeenten is fors
teruggelopen en er is weinig jeugd overgebleven. Besloten is om nu op 1 locatie verder te
gaan en met elkaar opnieuw de schouders er onder te zetten. Er komt een nieuwe
bestuursvoorzitter in de persoon van br. Wagner. In de gemeente Pimenteiras gaat een
nieuw jong zendingsechtpaar naar toe. De gemeente Vilhena onderhoudt dit echtpaar. Van
een gedoneerd stuk grond wat verkocht is wordt een nieuw huisje voor ze gebouwd en het
kerkje opgeknapt. In de gemeente Comodoro stopt Dimas vanwege gezondheidsproblemen
en er komt een nieuwe voorganger.
Edgard Bringsken heeft het op zijn hart gekregen om als voorganger het zendingswerk te
komen versterken. Hij verhuist begin 2017 naar Vilhena om daar de gemeente te gaan
leiden. Br. Carlão zal dan Comodoro gaan versterken en op termijn wellicht naar Vila Bela
gaan.

Per juni 2016 is br. Odenir, welke bijna 3 jaar de gemeentes ondersteund heeft, weer
vertrokken naar São Paulo. Hij blijft verbonden aan het zendingswerk en zal zich meer gaan
inzetten voor het werk onder de indianen, met name op het gebied van bijbel onderwijs. Wij
hebben in deze periode het onderhoud van br. Odenir en Sueli vanuit Nederland
gefinancierd.
In Juli is er een leidersconferentie geweest in Nova Conquista waar alle leiders van de
verschillende werkgebieden waren, ruim 60 personen. Hier hebben wij de tijd genomen om
Gods wil voor het werk te zoeken voor het nieuwe tijdperk welke wij ingegaan zijn.

Indianen
Er is binnen de lokale gemeentes nodig dat er meer bewustwording en bewogenheid komt
om onder de Indianen te werken. De geschiedenis leert ons dat de negers ( b.v. vanuit Vila
Bela) oorlog voerden met de Indianen. Het werd door de gemeenten, met name in Vila Bela,
vooral gezien als een werk van br. Guus Bringsken. Maar zelf waren ze er nauwelijks bij
betrokken. Langzaam komt daar verandering in en met name de gemeente in Vilhena ligt dit
geleidelijk toch anders. Zij steunen en krijgen visie voor het werk onder de Indianen.
Momenteel zijn er te weinig geldelijke middelen in de gemeenten om het werk onder de
Indianen te steunen. De lokale gemeentes zijn uitgedaagd om hun tienden te gaan geven en
10% daarvan vrij te maken voor zendingswerk onder de Indianen. 5% zou al een mooi begin
zijn. Er zijn 80 Indianendorpen/stammen in ons werkgebied, waarvan er nu 5 worden bereikt
en waaronder wordt gewerkt. Dus er ligt nog een heel zendingsveld open.
Bij de Indianen is er bij 8 verschillende nederzettingen door een groep christen uit Sao Paulo
geëvangeliseerd en dat was zeer gezegend. Paulinho en Bia, het zendingsechtpaar welke
onder de indianen werkt, zijn erg enthousiast maar hebben moeilijkheden, zowel met
gezondheid als met de financiën om het werk goed te kunnen blijven doen. Zij hebben de
laatste jaren meer en meer het vertrouwen van de Indianen gekregen en zijn het
aanspreekpunt voor dit werk. Zij ondersteunen ook de verschillende medewerkers bij de
Indianen. Het streven is dat wij voor dit werk steeds meer de lokale gemeentes
enthousiasmeren om dit belangrijke zendingswerk mee te dragen. Er zijn nog enkele
christen-werkers die werken als onderwijzers (betaald door de Funai) en daarnaast
gemeentewerk doen.
Onderwijs bij de Indianen is belangrijk. Zij reizen steeds meer, komen in de grote stad en
komen in aanraking met allerlei invloeden/leringen die niet Bijbels zijn. Indianen die tot
geloof gekomen zijn moeten getraind worden om de andere Indianen weer te kunnen
onderwijzen/trainen. Er is een nieuw gebouw die als Bijbelschool zal functioneren om via
korte trainingen werkers te onderrichten.
Een goede vierwiel aangedreven auto blijft nodig omdat er in die regio geen asfaltwegen
zijn. De huidige zendingsauto is van 2009 en heeft al meer dan 300.000 km op de teller. Er is
onlangs een revisie uitgevoerd zodat hij weer 1-2 jaar mee kan. Daarna zal hij toch
vervangen moeten worden. Ondertussen zijn er natuurlijk de lopende kosten.

Zoals al eerder opgemerkt moeten de gemeenten verantwoordelijkheid gaan dragen voor
het werk onder de Indianen. Het moet de passie worden van de voorgangers/oudsten van de
gemeenten. Het is in de eerste plaats een geestelijke zaak!
Een coördinator van het werk is nodig, aangezien wij niet weten hoe lang de behandeling
van Paulinho zal duren. Naast geestelijke ondersteuning (o.a. gebed) is er praktische
(geldelijke) ondersteuning nodig vanuit Nederland. We denken aan kort lopende projecten
van maximaal 3 jaar, dit zal verder uitgewerkt worden in het jaarplan.
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