Jaarverslag 2018
“Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen.” Het jaar 2018 ligt al weer
achter ons. Wat gaat de tijd toch snel. Paulus roept ons op onze tijd goed te besteden. De
tijd die ons door God geschonken wordt. “Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als
onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet
onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.” (Efeze 5: 15 t/m 17)
De Heere heeft ons in 2018 ook weer wondervol geholpen. Zijn goedheid, trouw, macht en
majesteit hebben Fernando en Janneke mogen ervaren, maar ook de vrijwilligers en wij als
bestuur. Er is alle reden om Zijn naam te erkennen en te danken voor alle weldaden aan ons
bewezen. Hem dan ook alleen de dank, de lof en de eer! “Zijn Naam moet eeuwig d’eer
ontvangen.” (Psalm 72: 11)
1. Bestuur
1.1 Bestuurssamenstelling
Anne-Marie Simons uit Nieuw-Lekkerland is in het verslagjaar tot ons bestuur toegetreden.
We zijn hier blij mee en roepen haar ook vanaf deze plaats een hartelijk welkom toe. Met
elkaar hopen en rekenen we op een fijne samenwerking.
De bestuursleden treden af volgens rooster en zijn herbenoembaar.
Op 27 januari namen we informeel afscheid, in Alblasserdam, van Marja (oud-bestuurslid) en
van Dick van den Hoven. Ook Fernando en Janneke waren hierbij aanwezig. We zijn Dick en
Marja van den Hoven-Visser veel dank verschuldigd voor het vele, vele werk dat zij voor de
stichting Jafet hebben gedaan.
1.2 Bestuursvergaderingen
We kwamen als bestuur zesmaal bijeen: op 27 januari, 8 februari, 16 april, 12 juni, 25
september en 21 november 2018. Tijdens de vergadering van 27 januari waren Fernando en
Janneke ook aanwezig en op de bestuursvergadering van 8 februari en 25 september
Janneke eveneens.
Tijdens de bestuursvergaderingen hebben we gesproken over de voortgang van het werk en
de mogelijkheid van personele uitbreiding zodat in de avonduren ook tieners in Manguinhos
kunnen worden opgevangen.
De benodigde verbouwwerkzaamheden en vervanging van meubilair kwamen in het bestuur
aan de orde. Verder kende de bestuursagenda vaste agendapunten zoals de Nieuwsbrief,
PR-activiteiten, vrijwilligers, financiën, verslagen en skypegesprekken van het bestuur met
Fernando en Janneke. We stelden verder een privacy-document op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) vast en herverdeelden de functies en taken.
De bestuursvergaderingen vonden in een prettige en constructieve sfeer plaats, afgewisseld
met gezelligheid. Dit zorgde voor samenbinding en verantwoordelijkheidsbesef.
Voor onze bestuursvergaderingen mochten we gastvrij gebruik maken (de meeste
vergaderingen) van de woonkamer van ons bestuurslid Petra Hol-van Dijk en van de
vergaderruimte van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa. We zijn Petra en Albert
Hol dankbaar voor hun gastvrijheid. Hetzelfde geldt voor de Kerkenraad van de
Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa.
2. Verlof
Janneke en Fernando, Christy en Hadassa mochten in de maanden januari en februari in
Nederland zijn. Ondanks dat ze van hun tweejaarlijks verlof genoten, hebben ze toch nog

vele plaatsen bezocht voor een spreekbeurt en presentatie: zendingsavond in Punthorst,
vrouwenvereniging in Hoevelaken, oudermiddag in Breukelen, vrouwenvereniging Gouda,
studiekring ’s Gravenpolder, catechisanten Ouderkerk aan de IJssel, ouderenmiddag in
Ouderkerk aan de IJssel, jeugdvereniging Urk, jongerenavond Hoevelaken, psalmzangavond
Oud-Beijerland, vrouwenvereniging Oosterwolde, vrouwenvereniging Urk, school Leerbroek,
comité Staphorst, ouderenmiddag Elburg en catechisanten Alblasserdam.
In september was Janneke voor familiebezoek enkele weken in ons land. De school in
Ermelo (onder- en bovenbouw) bezocht ze “nog even”.
We mogen terug zien op een mooie verlofperiode, waarin de Heere Zich niet onbetuigd heeft
gelaten. Tweemaal hebben we als bestuur met Janneke dit jaar mogen vergaderen en
eenmaal met Fernando erbij. Ondanks de (soms voordoende) lichamelijke klachten,
waarvoor Janneke onderzoeken ondergaat, mag zij het werk dat door de Heere op haar
schouders is gelegd nog volbrengen. Wij hopen en bidden of de Heere haar nog lange tijd
kracht en gezondheid wilt schenken om het evangelisatiewerk, wat de liefde van haar hart
heeft, te mogen blijven verrichten.
3. Vrijwilligerswerk
3.1 Vrijwilligers
Thamara Mulder en Janet Mulder zijn tien weken in Rio geweest, in de periode mei tot half
juli. Jan Boer is ruim twee weken in Rio geweest, in november. Er is ook een oriënterend
gesprek gevoerd met een echtpaar dat op zoek was naar een kleinschalig project, maar
uiteindelijk paste Jafet niet helemaal binnen hun verlangens (meer hulpverlening gericht).
Zowel Thamara, Janet als Jan hebben hun verblijf in Rio als zeer indrukwekkend en
waardevol ervaren.
3.2 Planning vrijwilligerswerk
Ieder jaar melden zich vrijwilligers om Janneke en Fernando in de favela’s te helpen. Het
betreft dan enkele weken. Langer kan ook. Om tot een goede planning te (kunnen) komen is
het voor het bestuur en Janneke en Fernando belangrijk om ruim van te voren te weten wie
belangstelling heeft. Dit om teleurstelling te voorkomen.
Vandaar ook de oproep in dit jaarverslag om ons tijdig door te geven wanneer en voor
hoelang je naar Rio de Janeiro zou willen. Vooraf vindt een gesprek plaats en wordt uitleg
gegeven wat van de vrijwillig(st)er(s) wordt verwacht.
4. Nieuwsbrief
Driemaal verscheen dit jaar een Nieuwsbrief, in juni, augustus en december. De Nieuwsbrief
in augustus was enkelbladig, vooral gericht op de Gezinsdag op Urk en de Actiedag in
Staphorst. Het juni- en decembernummer bevatte de gebruikelijke rubrieken, voor het
grootste deel bedoeld om de lezers op de hoogte te stellen en te houden van het
evangelisatiewerk in de favela’s Pedra Lisa en Manguinhos. Tevens wordt in de
Nieuwsbrieven verantwoording afgelegd van de ontvangen gelden, de acties die
plaatsvonden en melding gemaakt van de nieuw te houden actviteiten.
We zijn blij dat voor de meditatie iedere keer een andere predikant (van Hervormd tot en met
Oud Gereformeerd) bereid is een meditatie voor onze Nieuwsbrief te verzorgen.
De Nieuwsbrief wordt gedrukt bij Torendruk in Nijkerk, op een prettige, deskundige en vlotte
wijze.
5. Activiteiten
5.1 Hulp nodig

Om aan voldoende inkomsten te komen, zodat het werk kan doorgaan in Rio de Janeiro, zijn
verschillende activiteiten heel belangrijk. Vandaar dat wij verenigingen oproepen om een
avond met of voor onze stichting te beleggen. Ook is het mogelijk om een presentatie te
laten verzorgen, bijvoorbeeld op een ouderenmiddag, afsluiting catechisatieseizoen of op
school. We zijn blij wanneer plaatselijk initiatieven ontstaan om een avond voor het werk van
Janneke en Fernando te organiseren.
5.2 Muzikale avonden
De koor- en samenzangavonden die het bestuur organiseert voorzien niet alleen in een
behoefte, maar leveren – mede dankzij de sponsoren – een interessante bron van inkomsten
op. Zo werden in 2018 koor- en samenzangavonden gehouden in Nieuwland, NieuwLekkerland, Oud-Beijerland, Urk en Zwijndrecht. We stellen deze avonden bijzonder op prijs
en bedanken de organisatoren, de aanwezigen, de koren en musici, en de sponsoren voor
hun medewerking en giften.
5.3 Actiedagen
Familie Van der Jagt in Yerseke organiseerde voor de 36e keer, nu op 30 juni, een gezellige
familiemarkt! Onze Zeeuwse vrienden troffen prachtig 'rommelmarktweer', een goede
opkomst en een buitengewone mooie opbrengst.
Ieder jaar reist een delegatie van ons bestuur met plezier af naar het Zeeuwse om ons
vertrouwde plekje in te nemen! We beginnen de mensen daar zo langzamerhand te kennen.
De gedeelde opbrengst van de dag was onder meer voor Jafet. Wij ontvingen € 3.500,00!
We zijn onze Zeeuwse vrienden en vriendinnen hiervoor zeer erkentelijk.
Op 8 september was de jaarlijkse Gezinsdag van Jafet op Urk. De organisatoren mogen
terug zien op een geslaagde dag. De opbrengst was ook prachtig: € 33.750,00. Na de Heere
zijn we onze Urker vrienden en vriendinnen bijzonder dankbaar voor het organiseren van de
Gezinsdag. Ruim 130 vrijwillig(st)ers zorgden voor een fijne sfeer en gezellig samenzijn. De
Urker Gezinsdag op de tweede zaterdag in september in het Wilhelminapark op Urk begint
inmiddels landelijke bekendheid te krijgen.
De actiedag van de leerlingen en leerkrachten van het Pieter Zandtcollege in Staphorst
begint een traditie te worden. Op 26 september organiseerden de leerlingen en leerkrachten
opnieuw een actiedag voor Jafet. Al vroeg in de morgen begonnen ouderen en jongeren met
de spinningmarathon, waarbij teams op hometrainers tegen elkaar fietsten. Daarnaast was
er een markt en werd er ook een hardloopwedstrijd gehouden. Het was een super gezellige
dag, sportief, maar ook leerzaam. De leerlingen moesten alles zelf regelen en uitvoeren,
uiteraard onder leiding van docenten, maar toch...
Ze hebben met elkaar het geweldig mooie bedrag van € 15.000,00 bij elkaar gebracht. De
actiedag kan als zeer geslaagd worden betiteld. We zijn de jongelui, bezoekers en sponsors
in Staphorst dankbaar voor het inzamelen van dit prachtige bedrag..!
Onze contactpersoon, leraar Hendrie Drost, is uit de organisatie terug getreden en leraar
Henk Bakker neemt zijn plaats in. We wensen hem veel succes toe. Hendrie Dorst bedanken
we voor de fijne contacten, hulp en coördinatie. We wensen hem van harte Gods zegen toe.
5.4 Koningsdag
In Nieuwer Ter Aa stonden onze bestuursleden Carola en Marit met enkele vrijwilligers op de
Koningsdagmarkt. Ze verkochten lekkere stroopwafels en snacks. De opbrengst was de
moeite waard: € 805,41. Allen daarvoor hartelijk dank.
Op Urk verkocht het plaatselijk comité tijdens de Koningsdagmarkt loempia’s. Na twee uren
bakken waren onze Urker vrienden totaal uitverkocht.
’s Avonds organiseerde het plaatselijk comité een Oranjeconcert, waarin koor- en
samenzang elkaar afwisselden. De burgemeester van Urk sprak het openingswoord en één
van de plaatselijke predikanten, deze keer ds. W.P. Emaus, hield een inleiding over ons

Wilhelmus. We zijn de mannenkoren Enéas en Siloam, en hun dirigenten Hendrik van Veen
en Marinus ten Napel, ons bestuurslid Lukas Ebbers (trompet) en Jaap J. Kramer (orgel)
dankbaar voor hun jaarlijkse medewerking. De opbrengst van de collecte was € 1.316,82.
We zeggen de sponsors en de aanwezigen tijdens het Oranjeconcert heel hartelijk dank.
5.5 CD
Ons bestuurslid Lukas Ebbers maakte samen met zijn muzikale vrienden de prachtige CD
The trumpet voice, waarvan de opbrengst voor Jafet is. Opnieuw heeft Lukas besloten om
een CD voor Jafet op te nemen. Daaraan wordt in het verslagjaar hard gewerkt en
gerepeteerd.
Van een uitgever van CD’s ontvingen we zes verschillende CD’s om te verkopen met
gedeelde winst. Het gaat om een CD waar de SGP-fractie een concert geeft in de Grote Kerk
te Dordrecht, een dubbel CD met kerstmuziek, een Doelenconcert-CD en een CD met
gouden momenten, beide van het Hollands Jongeren Koor en Orkest, een CD met psalmen
van de Betuwse Bovenstemgroep uit Opheusden en een jubileum-CD van Wilhelm
Groenendijk.
Deze CD’s zijn te vinden op onze website www.jafet.nl evenals de CD’s The trumpet voice
en Hij leeft.
5.6 Boek
Teuni Suijker schreef een jeugdboek, getiteld Jacht op de goudzoekers. Het verhaal speelt
zich af in het Amazonegebied van Brazilië. Een deel van de winst van dit spannende boek is
bestemd voor onze stichting. Een leuk initiatief van Teuni Suijker. Onze waardering
daarvoor.
5.7 Opening zaak
Boer Kampen Dierentotaal hield een inzamelingsactie voor Jafet bij de opening van de
nieuwe zaak. De bezoekers, die voor de opening van deze prachtige zaak kwamen, konden
een gift schenken en een keuze maken uit drie doelen, waaronder stichting Jafet. Dat
hebben we bijzonder op prijs gesteld. Het resultaat was, dat € 7.135,00 op de rekening van
onze stichting werd overgemaakt. Onze Kampense vrienden willen we heel hartelijk
bedanken voor hun inzet, hun spontane idee en voor hun prachtige gift.
5.8 Overige activiteiten
Naast de hiervoor genoemde activiteiten hebben vele anderen (jong en oud) zich ingezet
voor de stichting Jafet, of dit nu plaatsvond met een collectebus, een boekenverkoop, een
spreekbeurt, een projectweek, een ontmoetingsdag, een enveloppenactie op een
jubileumbijeenkomst, een zendingsavond, de verkoop van wenskaarten, het inzamelen van
flessenbonnen, een autowasbeurt of noem maar op. We zijn allen heel dankbaar voor deze
steun. Iedere gift, groot of klein, helpt mee aan het evangelisatiewerk onder de kinderen in
Manguinhos en Pedra Lisa.
6. Financiën
Bij het bestuur is er verwondering over de financiële opbrengst van 2018. Niet te veel en niet
te weinig, maar wel genoeg. De Heere zorgt! Dat geeft ons ook moed om verder te gaan.
Bij alle tegenslagen, die er ook zijn, mogen we zeggen dat de Heere goed is. Zo mogen ook
Janneke en Fernando het ervaren. Bij alle dreiging, onrust en onveiligheid in Rio de Janeiro
mogen ze de kinderen in de favela’s nog in alle rust en veiligheid opvangen. Elke dag
opnieuw.
Het zaad van het Evangelie mogen en kunnen ze nog strooien, met de liefde van hun harten.
Voor de vrucht zal de Heere zorgen.

We bedanken, ook in dit verslag, onze financiële experts Wim Zoer en Teun Woord voor het
nazien van de financiële bescheiden.
De kosten van het werk in Rio de Janeiro zijn niet gering. Het onderhoud van de twee
clubgebouwtjes, het meubilair en de middelen zorgen voor verwachte en soms onverwachte
(wanneer er vernielingen zijn aangericht) uitgaven. Het levensonderhoud van het gezin van
Fernando en Janneke en de reis- en verblijfskosten zijn noodzakelijk om het
evangelisatiewerk voortgang te laten vinden. Gelukkig mogen zij en wij Gods ondersteuning
in het werk ervaren. Dan alleen kan het en gaat het goed.
Het gebed van velen in ons land mag gevoeld worden. Zonder dit gebed
kan en mag het werk onder de kinderen in de krottenwijken Pedra Lisa en Manguinhos geen
voortgang vinden.
Dank aan allen die een gift, groot en klein, hebben gestort in 2018, in het bijzonder ook de
vele Kerkenraden uit de breedte van onze reformatorische kerken. We zijn er verwonderd en
de Kerkenraden erkentelijk. Hierdoor kan het werk in Pedra Lisa en Manguinhos doorgaan.
De Heere moge ook in de toekomst Zijn werk in stand houden en in Brazilië maar ook in ons
land Zijn zegen willen schenken.
7. Tenslotte
Wanneer we dit jaarverslag afsluiten zijn we stil en verwonderd. De Heere heeft het, ook in
2018, wel gemaakt. Hij gaf Fernando en Janneke moed en kracht om het werk voort te
zetten. Ook de vaste helpsters Olyene, Sonilde en Marchia ontvingen Gods ondersteuning.
De tijdelijke hulpen Priscilla en Washington evenens. We zijn ook hen heel dankbaar voor
het vele werk dat zij onder de kinderen in de krottenwijken van Rio de Janeiro verrichten.
We wensen onze werkers in Rio de Janeiro tenslotte Gods zegen toe. Dat ze met de
dichteres mogen instemmen: “Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heeren hand.”
Nieuwer Ter Aa, Urk, 5 februari 2019,
de secretaris,
de voorzitter,
Marit de Jong
M. Bogerd

