
Jaarverslag 2021 

Wie had dat kunnen denken? Dat voor de tweede keer Nederland met 

grote beperkingen te maken zou krijgen. Het coronavirus trok zich niets 

aan van allerlei voorspellingen. Het gevolg was dat 2021 zal ingaan als het 

jaar van de corona (in diverse varianten). Een jaar vol spanning, zorg, en 

verdeeldheid. 

Het coronavirus liet ons zien dat wij slechts nietige mensen zijn en zonder 

Gods hulp en leiding tot niets toe in staat zijn. Het leven hebben we niet 

in eigen hand. De Heere liet dit in 2021 zien. 

Wie wijs is, merk’ die dingen 

En geev’ verstandig acht 
Op ’s Heeren handelingen. 

Zo vol van gunst als macht! 
 

De HEERE moge ons op Hem doen zien. Dat we van Hem alle hulp en heil 

zouden verwachten. De coronacrisis roept ons op om ons persoonlijk tot 

God te bekeren. Bij Hem schuiling te zoeken. 

 

Bestuursvergaderingen 

In 2021 vergaderden we drie keer. De eerste keer was op 25 februari, 

online, via teams. Voor de eerste keer was Co Janssen er niet bij. Hij 

bedankte per 1 januari als bestuurslid. De nieuwe bestuursleden Karel de 

Korte en Arie Stapper waren voor de eerste keer aanwezig. In de 

bestuursvergadering spraken we over de taakverdeling. Daarnaast 

kwamen de voornemens voor 2021 aan de orde, mede in het licht van de 

coronacrisis. De interne documenten passeerden de revue en werden 

getoetst op actualiteit. 

Op 8 juli bestond de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen. Deze 

keer vergaderden we in Amersfoort, bij ons bestuurslid Petra Hol-van Dijk. 

Ons bestuurslid Lukas Ebbers gaf te kennen, dat – in verband met studie 

en werk – hij als bestuurslid moest bedanken. Besloten werd om op 4 

september zowel van Co als van Lukas informeel afscheid te nemen. 

Gesproken werd over de nieuwe website en over (nieuw) 

promotiemateriaal. Na diverse offertes te hebben gevraagd, zullen de 

nodige beslissingen in de loop van het jaar worden genomen. 

Bepaalde coronamaatregelen werden na de grote vakantie afgeschaald. 

Zodoende konden we in Nieuwer ter Aa op 9 december bijeen komen. Het 

is mooi dat er digitale middelen zijn, maar fysiek elkaar ontmoeten 

verdient toch de voorkeur. In de laatste bestuursvergadering van het jaar 

spraken we over het verlof van Janneke in 2022 en de planning voor de te 



houden informatiebijeenkomsten. Besloten werd, gelet op de onzekere 

situatie van dat moment – hoe moeilijk die beslissing ook valt – om het 

verlof niet door te laten gaan.  

Ook deze keer willen we op deze plaats het gezin van ons bestuurslid 

Petra Hol-van Dijk bedanken voor de gastvrijheid en gezelligheid. Ook de 

Gereformeerde Gemeente in Nieuwer ter Aa bedanken we hartelijk voor 

het verleende vergaderonderdak. Nimmer doen we tevergeefs een beroep. 

Onze hartelijk dank daarvoor. 

 

Bestuursleden 

Zowel Co Janssen als Lukas Ebbers bedankten als bestuurslid in dit 

verslagjaar. Co behartigde de financiële administratie en Lukas was de 

man van de muziek. Beiden hebben zich ten volle voor de Stichting Jafet 

ingezet. Co punctueel, accuraat en consciëntieus. Hij praatte ons tijdens 

de bestuursvergaderingen nauwgezet bij. Tussendoor hield hij ons op de 

hoogte. Wij missen in hem een fijn bestuurslid en belangstellende vriend. 

Hoewel we hem node zien vertrekken respecteren we zijn 

leeftijdgebonden beslissing.    

Lukas is van de jongere garde. Hij heeft bovendien zijn roots in Brazilië 

liggen en bezocht zijn geboorteland diverse malen. Lukas had 

verschillende verfrissende ideeën en maakte enkele malen een CD voor 

Stichting Jafet. Vriendelijk en betrokken enthousiasmeerde hij vele 

mensen om hun talenten beschikbaar te stellen voor de muziek. We zullen 

Lukas missen en wensen hem en zijn vriendin Geraldine veel goeds toe. 

 

Werkzaamheden Rio 

Door de coronapandemie moesten de kinderen in de favela’s enerzijds 

digitaal worden gesproken en begeleid en anderzijds fysiek. De 

maatregelen van de overheid in Rio de Janeiro waren streng. Hoewel 

Janneke en Fernando veel thuis waren, waren hun gedachten 

onverminderd bij de kinderen. Janneke maakte een nieuw damspel, een 

nieuw gebroken-zinnen-spel waar ook de (momenteel afwezige) 

Nederlandse vrijwilligers mee uit de voeten kunnen. En het idee vatte 

Janneke op om een ‘Bijbelse-teksten-uit-het-hoofd-te leren’- spel te 

maken c.q. uit te breiden.   

 

Fernando woonde regelmatig vergaderingen bij en ging eens per week 

naar het clubgebouw. Gelukkig viel het voedselgebrek in de favela mee 



maar sommige gezinnen kwamen wel echt tekort en hadden hulp nodig. 

Overigens was dat ook vóór de coronatijd zo.  

Het werk mocht haar voortgang hebben op een andere manier. “Door 

Gods genade”, schreef Fernando halverwege het jaar. “We zagen hoe Zijn 

hand ons beschermde en leidde. Het was een reden tot grote blijdschap 

voor ons allen, hier in Rio. Bid voor ons!”  

De Urker bouwploeg die de clubgebouwen in Pedra Lisa en Manguinhos 

zou renoveren, kon niet vertrekken naar Rio. Zij hebben besloten opnieuw 

een jaar uit te stellen. Ondertussen werden in Manguinhos wel twee 

toiletten aangebracht, op de benedenverdieping. Een grote verbetering, 

want nu hoeven de kinderen wanneer ze beneden spelen niet naar de 

eerste verdieping te gaan voor een toiletbezoek. Verder vonden er diverse 

kleine reparaties plaats. 

 

Vrijwilligers  

Aline Bijker uit Rouveen zou voor een aantal weken naar Rio vertrekken 

om Janneke en Fernando te helpen. Zoals alle vrijwilligers had ze een 

prachtige actie verzonnen om aan geld voor de vliegreis te komen. Samen 

met Jantine Romkes verkocht ze verrassingspakketten (een goed gevulde 

tas met etenswaren). De reacties waren positief en een prachtig bedrag 

werd ingezameld. We hopen van harte dat Aline Bijker op een later tijdstip 

naar Rio mag vertrekken.     

 

Nieuwsbrief 

De Jafet Nieuwsbrief verscheen in 2021 drie keer. We werden via de 

Vriendenbrief door Janneke en Fernando meegenomen naar de dagelijkse 

ontmoetingen in de favela’s. Het was een moeilijk jaar. Op afstand kon 

alleen met de kinderen worden gecommuniceerd. Gelukkig brak toch het 

tijdstip aan dat de clubs weer fysiek konden beginnen. We vonden het 

mooi om in de Nieuwsbrief te lezen, dat In Manguinhos verschillende kinderen 

de duizend punten passeerden bij de Bijbeltoetsen. Dan krijgen ze een eigen Bijbel! 

“Heel mooi om te zien hoe blij ze daarmee zijn”, schreef Janneke.  

 

In de drie Nieuwsbrieven van 2021 verzorgden een drietal predikanten de meditatie. 

We zijn blij dat iedere keer weer een andere predikant dit wil doen. 

 

Verder werd in de Nieuwsbrieven over de vrijwilligers geschreven die zich hadden 

opgegeven om in Rio de Janeiro te gaan helpen. Helaas kwam daar in 2021 niets 

van.  

 



De mensen van Drukkerij Torendruk zijn we dankbaar dat zij elke keer 

een prachtige Nieuwsbrief gereed maken en er voor zorgen dat de 

Nieuwsbrief ook bij de donateurs op de mat valt. Onze dank daarvoor! 

 

Acties 

Het is niet doenlijk om alle acties groot en klein te benoemen. We 

beperken ons tot een paar opvallende gebeurtenissen. 

Op Urk verkocht de plaatselijke afdeling heerlijke pudding en slaatjes. 

Deze actie sloeg zo goed aan dat de plaatselijke leverancier twee dagen 

moest worden geholpen door de dames van de Urker afdeling om de 

bestellingen op tijd geleverd te krijgen.   

Twee klassen van de Graaf Jan van Nassauschool in Gouda deden klusjes 

voor het werk van de Stichting Jafet. Hun inzet werd rijk beloond. Ook 

vanaf deze plaats zeggen we alle leerlingen en hun leerkrachten heel 

hartelijk dank 

De Goudse afdeling had voor moederdag een leuke actie bedacht. 

Echtgenoten, zoons en dochters konden op zaterdag 8 mei in Gouda 

prachtige orchideeën, bossen bloemen en heerlijke bonbons kopen en 

ophalen. Heel hartelijk dank hiervoor! 

Op Koningsdag organiseerde de afdeling Urk een Oranjeconcert met 

Martin Mans aan het orgel. Noortje van Middelkoop bespeelde de panfluit, 

maar ze liet ook een prachtig muziekstuk horen op de accordeon. Hierbij 

vertelde ze hoe de accordeon bespeeld moet worden. Verder werd er 

gezongen door de familie Post en Albert de Borst. Allen hartelijk dank voor 

jullie inzet! 

Verder verzorgde de afdeling Urk een vleesactie. Deze keer kon je 

kiprollade, kipgrillworst met kaas, kippenvleugeltjes en rookworsten 

bestellen.   

De Gezinsdag op Urk kon ook in 2021 vanwege de coronamaatregelen niet 

doorgaan. De bestuursleden Willem van Dorp en Adriaan Terlouw togen 

echter toch naar Urk om samen met Albert de Borst en Klaas Teun Ras 

(van de Urker afdeling) stroopwafels en -koeken te verkopen. Ze hadden 

inmiddels al heel wat wafels en koeken verkocht in de naaste omgeving 

van Gouda. Tevens verkochten de bestuursleden Carola van der Heiden, 

Petra Hol-van Dijk en Marit de Jong ook, elders in ons land, vele 

stroopwafels en -koeken. Tenslotte gaven diverse sponsoren een prachtige  

gift.  

Tot onze grote verwondering en blijdschap bracht deze “nationale” actie in 

totaal € 33.377,02 op.  



Na de Heere zeggen we allen die aan dit prachtige resultaat hebben 

meegewerkt heel hartelijk dank..! 

 

Financiën 

Helaas kunnen we niet iedereen afzonderlijk noemen. We denken aan 

onze trouwe giftgevers, maar ook aan de diverse vrijwilligers die zich 

inzetten om inkomsten te generen voor het werk van Janneke en 

Fernando. We denken in dit verband aan de vrijwilligers in Gouda, 

Rouveen, Staphorst, Urk, Veen en Zwaagwesteinde. Door elke keer weer 

een (andere) activiteit te organiseren weten zij met elkaar een kleine helft 

van het totaal aan inkomsten bij elkaar te brengen. Al jarenlang. Het 

andere deel van onze inkomsten krijgen we van particulieren en 

kerkenraden. Ook naar hen gaat onze welgemeende dank uit. We bidden 

en hopen van harte dat iedereen zich voor het evangelisatiewerk van 

Janneke en Fernando onder de kinderen in Rio de Janeiro wil blijven 

inzetten. 

 

Dankzij alle donateurs en de activiteiten hebben we bijna € 125.000 

ontvangen. Van dit bedrag hebben we ongeveer € 80.000 overgemaakt 

naar Brazilië voor het werk in Rio de Janeiro. Van het resterende bedrag 

van bijna € 45.000 maken we dankbaar gebruik om dit te reserveren voor 

toekomstige uitgaven in het kader van de doelstelling van Stichting Jafet. 

De afgelopen jaren met veel onzekerheid hebben opnieuw geleerd dat ons 

leven plotseling totaal kan veranderen. We zijn daarom erg dankbaar dat 

we de gelegenheid hebben om een spaarpotje te vormen voor magere 

jaren.  

 

Kinderen zien uit naar ontmoeting 

Het werk mag blijven doorgaan. De kinderen in de favela’s Manguinhos en 

Pedra Lisa zagen uit naar de fysieke ontmoeting. Het enthousiasme, de 

schitterende blijde bruine ogen, de aanhankelijkheid, de blijdschap, de 

liefde, ze zorgen bij Fernando, Janneke en de medewerkers voor een extra 

stimulans om de kinderen te helpen. Kinderen, die heel anders opgroeien 

dan wij. Geen luxe van een mooie huur- of koopwoning, geen goed 

begaanbare straten, soms zelfs geen warmte en geborgenheid.  

Wat zijn wij toch bevoorrecht! Beseffen we dat?  

Alles wat wij ontvangen staat in een schril contrast met het leven in de 

favela’s. In een zorgelijke en vaak spannende leefomgeving moeten de 



kinderen hun weg zien te vinden. In een wereld van drugshandel en het 

gebruik daarvan, drankmisbruik en prostitutie 

 

Tenslotte 

Wat is het fijn en wonderlijk dat Fernando en Janneke met hun helpsters 

steeds opnieuw moed en kracht van God ontvangen om de kinderen een 

helpende hand te bieden.  

Na de Heere stelt u hen daartoe in staat. Door uw gebed in de eerste 

plaats, maar ook door uw giften en bijdragen kon. Hierdoor kan het werk 

onder de kinderen in de favela’s doorgaan.  

De Heere heeft de harten geneigd! Hij staat in voor Zijn werk. Zo mogen 

Fernando en Janneke dat ervaren, maar ook wij als bestuur. De Heere 

zorgt. Na de Heere zeggen we u hartelijk dank voor uw steun. Blijft u ons 

helpen?    

 

Urk, Nieuwer ter Aa, 3 mei 2022. 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering, 

de voorzitter,      de secretaris, 

 
Rien Bogerd      Marit de Jong 

 

 

 

 


