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Terwijl alle aandacht zich richtte op 
de verkiezingsstrijd en de groten van 
de aarde de nieuwe president Lula 
feliciteerden, moesten Janneke en 
Fernando, en allen die hen helpen, af-
scheid nemen van Olyene. In het zie-
kenhuis overleed zij, vrij plotseling. 

Met de liefde van haar hart
Olyene was een trouwe medewerk-
ster. Naar de mens gesproken werd 
zij te vroeg weggenomen. Maar de 
Heere sprak: “het is genoeg”. Oly-
ene heeft zich met de liefde van haar 
hart gegeven voor het werk onder 
de kinderen in de krottenwijken 
Pedra Lisa en Manguinhos. Een be-
trokken en drijvende kracht missen 
we in haar. Wij willen ook via deze 

Nieuwsbrief ons medeleven en on-
dersteuning betuigen aan de nabe-
staanden. En dan denken we in het 
bijzonder aan haar dochter Priscilla, 
die via haar moeder ook liefde tot 
het Evangelisatiewerk onder de kin-
deren in Rio de Janeiro kreeg. Ons 
medeleven gaat ook uit naar Fer-
nando en Janneke, die zo lange tijd 
met Olyene hebben samengewerkt 
en haar nu elke dag moeten missen.

Uit al ’t aards gedruis
De Heere gaat door met Zijn kerk-
vergaderend werk. Met eerbied ge-
sproken: daar heeft hij de groten 
van de aarde niet voor nodig. Slechts 
een enkeling met een bewogen en 
liefdevol hart is voldoende. Zij mo-

gen het grote wonder van Gods ge-
nade verkondigen. Zwakke mensen 
in zichzelf, maar in Christus’ kracht 
kunnen en mogen ze grote daden 
doen. En voor wie? Wie worden uit al 
’t aards gedruis getrokken en mogen 
naderen en Zijn heilstem horen? Ma-
ria zingt ervan: “hongerigen heeft 
Hij met goederen vervuld en rijken 
heeft Hij ledig weggezonden.” En: 
“Zijn barmhartigheid is van geslacht 
tot geslacht over degenen, die Hem 
vrezen.” Laten we daarom dan ook 
de Heere om Zijn zegen (blijven) vra-
gen. Voor het werk van Fernando en 
Janneke, voor de medewerkers en 
voor de kinderen in Rio de Janeiro. 

Bezoek
We zien uit naar de komst van Fer-
nando en Janneke naar Nederland, 
na zo lange tijd. Waar mogelijk ho-
pen ze een presentatie te verzorgen. 
Er is nog enige ruimte. U kunt voor 
de maand januari en een gedeelte 
van februari nog een presentatie 
aanvragen. Indien het past, kunnen 
en zullen we aan uw verzoek tege-
moet komen. Neem gerust contact 
met ons op!
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Helpt u ons 
helpen?
Wilt u het werk van onze stichting 
ondersteunen?  Uw hulp, maar ze-
ker ook  uw gebed blijven dringend 
nodig. Stort uw gift op IBAN 

NL26 RABO 0383 3671 58 
t.n.v. Stichting Jafet 
Gouda

Brazilië heeft een nieuwe president, de 77-jarige Lula da Silva. Geen 

onbekende. Twintig jaar terug werd hij ook president. Acht jaar (van 

2003-2011) hield hij het vol. Per 1 januari is hij opnieuw de president 

van dit immens grote land.  

Vertel eens wat over jezelf, wie 
ben je? Wat maakt dat je je als vrij-
williger voor een werkvakantie 
hebt aangemeld?
Hoi allemaal! Mijn naam is Loïs van 
Engelen (21), ik kom uit Nunspeet en 
volg in Utrecht de opleiding Pedago-
gische Wetenschappen. Die oplei-
ding hoop ik in januari af te ronden, 
waardoor ik nog een halfjaar ‘over’ 
heb voordat ik aan mijn vervolgop-
leiding kan beginnen. In die tussen-
tijd wil ik graag wat nuttigs doen 
voor andere mensen en dan het 
liefst voor kinderen, aangezien daar 
mijn opleiding ook een beetje over 
gaat. Vandaar dat ik me heb aange-
meld als vrijwilliger!

Hoe ben je met de stichting Jafet 
in aanraking gekomen?
Ik wilde graag ergens in het bui-
tenland vrijwilligerswerk doen met 
kinderen, maar zelf wist ik niet zo 
goed waar ik moest beginnen met 
zoeken. Daarom heb ik toen andere 
mensen aangesproken die zelf ook 
voor kortere of langere tijd in het 
buitenland hebben gezeten en zo 
ben ik via via bij stichting Jafet te-
recht gekomen. Ik kende de stich-
ting zelf eerst dus niet, maar na het 
bekijken van de site werd ik al snel 
enthousiast! 

Wat hoop je in Rio de Janeiro mee 
te maken of te zien?
Ik hoop allereerst op blije kinder-
hoofdjes. Als er bij een kindje een 
lach op het gezicht getoverd wordt, 
is voor mij de hele werkvakantie al 
geslaagd. En verder hoop ik daar 
ook een andere, mooie cultuur te 
ontdekken. 

Meewerken in een land op 10.000 
km afstand van Nederland en in 
een totaal andere cultuur dan de 
Nederlandse: hoe kijk je daarnaar?
Daar ben ik ontzettend benieuwd 
naar! Het enige wat ik zeker weet is 
dat het anders zal zijn dan in Neder-
land, maar hoe anders het zal zijn, 
gaan we daar allemaal echt mee-
maken. Ik vind het lastig om nu al te 

beoordelen hoe het daar gaat, dus ik 
laat me daar verrassen. 

Wat zou je in ieder geval graag 
willen doen met de kinderen op de 
kinderbijbelclubs? 
Deze vraag vind ik van tevoren las-
tig om te beantwoorden. Ik denk 
dat ik op het moment dat ik in Rio 
de Janeiro ben en zie hoe de kinder-
bijbelclub er echt aan toe gaat beter 
kan inschatten waar de kinderen 
behoefte aan hebben. Maar het lijkt 
me sowieso mooi om met de kinde-
ren te zingen!

Alle vrijwilligers organiseren 
voorafgaand aan hun werkvakan-
tie een actie voor Jafet. Wat zijn 
jouw plannen of wat kunnen we 
tegemoet zien als achterban?
Hiervoor zijn inderdaad wat plan-
nen in de maak! Mijn vader kan fan-
tastisch oliebollen bakken, dus het 
zou jammer zijn om dat talent niet 
voor het goede doel in te zetten. En 
verder is het plan om tijdens het ver-
lof van Janneke in Nederland een di-
ner te organiseren, waarna Janneke 
hoopt te vertellen over haar werk in 
Rio de Janeiro. De opbrengst hier-
van is uiteraard ook voor de stich-
ting Jafet.

In gesprek met …



Vrienden
brief

Uw financiële steun blijft onmisbaar!

Nu we bijna aan het eind van 2022 terugblikken, kijken we met dankbaarheid te-
rug. De afgelopen maanden waren zowel in Brazilië als in Europa onrustig. 
De prijzen stijgen fors in Zuid-Amerika en Europa. Desondanks bent u ons niet 
vergeten. Tot en met oktober hebben we bijna € 27.000 aan giften van u mogen 
ontvangen. Tegelijk merken we opnieuw op dat het bedrag aan donaties achter-
blijft bij voorgaande jaren. Wilt u stichting Jafet niet alleen in uw gebed geden-
ken, maar ook financieel blijven steunen?
Na twee jaar van afwezigheid, konden we weer genieten van ons jaarlijkse hoog-
tepunt: de Family Fair op Urk! Velen hebben zich voor deze prachtige dag inge-
zet, waarbij een bedrag van maar liefst € 56.500 werd opgehaald. Om stil van te 
worden! De stroopwafelmannen uit Gouda droegen € 22.222,22 hieraan bij. Na de 
Heere zeggen we jullie allen hartelijk dank voor al het werk dat is verricht.
De dames van het Goudse comité organiseerden een kibbelingactie op het terrein 
van Van der Spek Tuincentrum te Zevenhuizen. De actie bracht het prachtig be-
drag op van € 1.587. Daarnaast brachten de collecten en giften van de mannen- en 
vrouwenvereniging van de Hersteld Hervormde Gemeente in Kesteren een be-
drag van bijna € 1.300 op. Hartelijk dank hiervoor!
Met al deze opbrengsten kunnen Janneke en Fernando hun broodnodige werk in 
de favela’s voortzetten. Daarom blijft ook in de toekomst uw steun onmisbaar. 
Mogen we ook in de toekomst op uw gebed en uw financiële steun rekenen?
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Meditatie
Advocaat

“En indien iemand gezondigd heeft, 
wij hebben een Voorspraak bij de Va-
der, Jezus Christus, de Rechtvaardige” 
(1 Johannes 2 vers 1b) 

Wij zijn er meesters in onze zon-
den te verkleinen of te vergoelij-
ken. Zodra Gods wet de vinger legt 
bij een jaloerse gedachte in ons, 
een onzuiver verlangen of een le-
lijk woord, proberen we onszelf te 
verontschuldigen. We zijn liever 
goed dan slecht.
Ook als we de Heere mogen vre-
zen, steken de zonden in ons 
voortdurend de kop op. Johannes 
weet ervan uit eigen ervaring. 
Toen de Samaritanen op een dag 
Jezus onderdak weigerden, was 
hij het die voorstelde vuur uit de 
hemel op hen te laten regenen. 
Waarop de Heiland tegen hem zei: 
“Gij weet niet van hoedanige geest 
gij zijt.” (Lukas 9 vers 56)

Christus wil niet dat wij onze zon-
den toedekken, maar dat we ze 
juist onder ogen zien. Hij wil niet 
dat we onszelf op de been hou-
den, maar dat we als de grootste 
der zondaren in het stof knie-
len. Telkens weer. En dat we de 
Heere erkennen: “Ik heb gedaan 
wat kwaad is in Uw oog, dies ben 
ik, Heer’, Uw gramschap dubbel 
waardig”. (Psalm 51 vers 2 berijmd)

Waarom? Omdat Hij zo voor ons 
kan zijn wie Hij zo graag voor ons 
wil zijn: de hemelse Advocaat bij 
de goddelijke rechtbank. Voor hen 
die hun zonden en het kwaad er-
van belijden, pleit Christus bij Zijn 
Vader om vergeving. Als Advocaat 
heeft Hij een bijzondere pleit-
grond: Zijn vergoten bloed. Zodra 
Zijn Vader daarop ziet, velt Hij een 
heerlijk vonnis: vrijspraak.

Drukt uw zondelast u terneer? 
Vlucht ermee tot Christus. Hij 
is een Advocaat uit duizend. Hij 
brengt geen kosten in rekening, 
maar doet Zijn werk pro Deo. Tot 
eer van Zijn Vader. Tot heil van 
zondaren. Zo is Hij!

Ds. B.L.P. Tramper

Wat gebeurt er 
toch steeds veel! 

Verdriet en vreugde

haar dochter. Toen ik haar overlij-
den telefonisch doorgaf, hoorde ik 
veel gehuil van de kinderen. Ze werd 
geopereerd om kanker te verwijde-
ren, maar kreeg daarbij andere com-
plicaties vanwege overgewicht. Er 
waren veel mensen bij de begrafenis 
aanwezig, vrienden, mensen van de 
kerk en mensen uit Manguinhos. 

Een vriendin
Olyene werkte niet alleen voor ons, 
maar was ook meer dan vijfentwin-
tig jaar een persoonlijke vriendin. 
We ontmoetten elkaar in de kerk 
ten tijde van mijn bekering. 
In de eerste weken na haar overlij-
den was er veel verdriet onder de 
kinderen. Soms huilde er een als we 
aan haar dachten. Daarna werd veel 
weer normaal. Nog niet helemaal. 
Maar het leven gaat door en wij ge-
loven dat ze bij de Heere is. 
 
Vreugde
Nu naar een ander uiterste. Van ver-
driet naar vreugde. November was 
een heel gelukkige maand voor Jan-
neke en voor mij. We kregen een heel 
belangrijk bezoek van iemand die we 
al twee jaar niet hadden gezien, 
onze dochter Hadassa die in Neder-
land woont. Ze kwam als een verras-
sing met Jan, haar vriend, opdagen. 
We hebben genoten als gezin! 
Men kan zich afvragen wat dit met 
het werk te maken heeft? Veel. Het 
helpt ons zeker om onze “batterijen” 

We kregen te maken met een groot 
verdriet toen onze collega Olyene 
overleed. Na een operatie die in eer-
ste instantie goed verliep, moest ze 
aan de beademing en stierf tien da-
gen later. Een grote slag voor haar 
familie, voor de kinderen van de 
clubs en ook voor ons als collega’s. 
De pijn van het gemis is groot, maar 
de herinnering aan haar en aan haar 
getuigenis is zoet!  
 
Even waren we bang dat er mis-
schien kinderen weg zouden blijven 
nu ze hun lieve tia Olyene niet meer 
zouden ontmoeten in het clubge-
bouw. Dat gebeurde niet. Ze kwa-
men allemaal weer en de Evangelie-
boodschap blijft klinken! 

Kleine jongen 
Jaren geleden maakte ik een lied 
vanuit het Bijbelboek Openbaring. 
“Ik zag een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde” is de eerste regel van 

Met de tienergroep lezen we op 
het moment in het eerste boek van 
Koningen. Mooi om te zien hoe ze 
zich niet schamen om allemaal om 
de beurt hardop een Bijbeltekst te 
lezen. Het blijft wel een hele voor-
bereiding om te zien hoe we het toe 
kunnen passen in het leven van al-
ledag. Ook veel woorden die wij zo 
“gewoon” vinden, moeten uitgelegd 
worden.
  
Herstel in Hem
Ik liet een kopje kapot vallen.  “Kijk, 
in Holland zeggen we dan “zonde!” 
omdat iets niet meer gebruikt kan 
worden waarvoor het bedoeld was. 
Soms  lijmt men het dan  maar je 
kunt er geen koffie meer uit drin-
ken. Jullie zeggen “wat jammer” en 
ja, ook dat geldt van de zonde, dat 
het zó jammer is.” Het blijft moeilijk 
uit te leggen. Immers, zijn onze bes-
te werken niet met zonden bevlekt? 
Onvolmaakt? Maar gelukkig hoeven 
we daar niet te stoppen. We gaan 
weer naar de Kerstdagen toe. Is het 
niet een reden tot feest dat de Hei-
land wilde komen? Hij die alles weer 

“heel” kan maken. Is dat geen reden 
tot hoop?  

Blijdschap   
Wij werden blij verrast met het be-
zoek van onze dochter Hadassa en 
haar vriend Jan. Ineens stonden ze 
daar. Uit Nederland. We zijn na drie 
jaren er eindelijk een paar dagen 
tussenuit geweest. Maar terwijl we 
in een uithoek van de provincie wa-
ren, zwaaide er een man enthousi-
ast naar me. Hij kwam vroeger op 
de club maar had nu daar werk ge-
vonden! Hij was één van de clubkin-
deren die trouw naar de kerk ging, 
maar nu vertelde hij me dat hij “afge-
dwaald” was. Ik voelde dat ook deze 
ontmoeting niet “toevallig” was. 
Blijft u meebidden voor ons werk én 
ons leven hier? En we hopen: DV tot 
ziens in Nederland..! 
 
Een hartelijke groet, 
van Janneke 

op te laden. Ook kregen we in okto-
ber bezoek van een oud-bestuurslid, 
Arnoud Bakker met zijn dochter Elo-
die. En op dit moment van een ander 
oud-bestuurslid, namelijk Jan Mau-
ritz met zijn zoon Jaco. Ook deze 
bezoeken waren voor ons een grote 
bemoediging. 

Weerzien 
Ik ben ook blij dat na deze periode 
van Covid19  eindelijk de restricties 
versoepeld zijn. 
In januari hoop ik naar Nederland 
te komen. Ik moet bekennen dat ik 
Holland mis en ik ben benieuwd om 
Nederland weer te zien, na er drie 
jaar niet geweest te zijn. Ik kijk er 
naar uit jullie allemaal te ontmoe-
ten, maar ik weet niet of dat lukt, 
want ik hoop maar enkele weken in 
Nederland te zijn.

God zegene u allen..! 
Met hartelijke groet,  
Fernando 

Een groet voor alle Jafet-lezers met 
de vrede van Christus! 
Met veel verdriet schrijf ik dat we in 
september Olyene, een geweldige 
medewerkster en vriendin verloren. 
Achttien jaren heeft ze met ons sa-
mengewerkt. Ze was een enorme 
hulp, iemand in wie we echt de roe-
ping van de Heere konden zien en 
veel betrokkenheid bij het werk en 
liefde voor de kinderen. Ook had ze 
een grote betrokkenheid bij de vrij-
willigers die hier in de loop der jaren 
langskwamen.

Ze was zeer bekend 
Ik maak steeds een familiebezoek-
programma. Op het moment dat 
een kind zich aanmeldt, regelen we 
een bezoek aan de familie van het 
kind. Tijdens dit bezoek vullen we 
het dossier van het kind in. En na-
tuurlijk opent dit deuren voor ons 
om het Evangelie naar deze gezin-
nen te brengen. Olyene was zeer be-
trokken bij dit werk. Hierdoor was 
ze erg bekend in de favela. 
Op de dag van haar overlijden was 
ik in het ziekenhuis met Priscilla, 

het lied dat ongeveer zestien regels 
telt! Een jongetje van acht zong het 
bijna perfect en toen ik hem een 
compliment daarvoor gaf zei hij: “O, 
ik zing dat al vanaf dat ik klein was!” 
Ik schoot in de lach want ja, in mijn 
ogen is hij nog steeds wel klein.  


