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In Lukas 14 vertelt Jezus de gelijkenis van een man die een
grote maaltijd bereidde en vele gasten hiervoor uitnodigde.
Op het moment dat de maaltijd gereed was, stuurde hij zijn
knecht eropuit om de gasten te verwelkomen. De ene na de
andere genodigde begon zich echter te verontschuldigen.
Deze gelijkenis vertelt het verhaal van
God de Vader die Zijn kinderen uitnodigt
voor het feestmaal in Zijn Koninkrijk.
Het is een indringend, maar ook confronterend verhaal. Want Jezus zei dat velen
die uitgenodigd waren, niet van de maaltijd zouden proeven. De gelijkenis zegt
ook iets over de genade en gastvrijheid
van God, en Zijn roep om mensen binnen
te brengen in Zijn Koninkrijk.
De knecht wordt door zijn heer opgedragen zijn uiterste best te doen om armen,
kreupelen, lammen en blinden uit te

nodigen voor het feestmaal, want
zijn huis moet vol worden.
Lukas 14 leert ons dat zowel het Evangelie zelf, als het verkondigen hiervan
niet vrijblijvend is. Als Stichting
Redding en Herstel geven we daarom
prioriteit aan het ondersteunen van
projecten waar Gods genadevolle en
gastvrije hart wordt uitgedragen.
In deze nieuwsbrief leest u onder
andere meer over hoe Casa Resgate
hieraan middels ‘Open Huis’ handen
en voeten geeft.

In het bijzonder zet Stichting
Redding en Herstel zich in
voor kinderen die leven op straat
of in sloppenwijken, in prostitutie
en slavernij en kinderen die de
mogelijkheid tot scholing
en ontwikkeling ontberen.

Lange adem
Het is maandagochtend. Voor de poort
van Casa Resgate (huize Redding) verzamelt zich een aantal mannen. Na de
nacht op straat weten ze dat ze hier
warm onthaald worden. Er wachten
straks een warme douche, schone kleren
en een goed ontbijt en ook persoonlijke
aandacht en bemoediging door het
team van Casa Resgate dat twee keer
per week dit ‘Open Huis’ organiseert.
Sinds de beperkingen vanwege de coronapandemie langzaam maar zeker zijn opgeheven, is het team van Casa Resgate
weer volop paraat om hun huis en hart
open te zetten voor de dak- en thuislozen.
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Adao tijdens het seminar
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En wat is het nodig!
Sinds corona zijn veel meer mensen op
straat komen te staan doordat ze hun
werk zijn kwijt geraakt, waardoor de
huur niet meer opgebracht kan worden.
Deze morgen melden zich ruim
30 mannen, enkele vrouwen ook met
jonge kinderen. Na een goede tijd van
bemoediging, een woord uit de Bijbel
en een stevig ontbijt gaan ze allen,
schoongewassen en met schone kleren
en opgemonterd, weer de straat op.
Over drie dagen is er weer ‘Open Huis’…
In een telefoongesprek met Rebecca
dos Santos, één van de medewerksters
van Resgate klinkt de ernst van het
werk wel door. Het leven op straat is
zeer gevaarlijk. Alle dagen én nachten
ligt de dood op de loer door misdaad,
beroving, ruzies en overdoses. Hoe
belangrijk is het te investeren in deze
mensen.
Om ze de hoop te geven dat God ze
niet vergeet, en ze zo vóór de poorten
van de hel weg te trekken en nieuwe
kansen te bieden.

Rebecca uitte ook haar zorgen. Want
het leven in Brazilië is (ook) zoveel
duurder geworden. Als er wekelijks
60 mensen naar het Open Huis komen,
vijf minuten douchen en te eten
krijgen lopen zelfs de gewone dagelijkse rekeningen al ﬂink op.
Wil je ﬁnancieel helpen, kijk dan
naar de mogelijkheden in de colofon.

De visie en bezieling van het team
van Resgate (en van heel Jocum) is
gebaseerd op vriendschap en relaties.
Door deze wekelijks terugkerende
momenten wordt een band opgebouwd
met mensen, waardoor ze bemoedigd
worden en nieuwe hoop krijgen.
De mensen worden ook aangespoord
om weer stappen te zetten. Bijvoorbeeld om weer terug te gaan naar
familie. Of de moed te vinden zich te
laten helpen in een afkickkliniek.
En de vruchten worden gezien, zeker.
Maar het is wel werk van een lange
adem…
Die lange adem kan 40 jaar duren...
of levenslang. Vorige maand organi-seerde Casa Resgate een seminar voor
mensen uit de plaatselijke kerken die
wilden leren hoe je de mensen op de
straat nu het beste kan helpen.
In deze week zijn lessen gedeeld uit
de ervaringen van de medewerkers
van Resgate uit de afgelopen 30 jaar.
Ook waren er getuigenissen van
ex-straatjongens.

Mocht je belangstelling hebben om
hier als vrijwilliger mee te helpen,
dan bestaat die mogelijkheid er, ook
voor een korte termijn van een tot
drie maanden. Mocht het je raken,
bid er dan over, en zoek contact via
bhcentro@jocum.org.br
Meer info:
https://bhcentro.wixsite.com/
english/rescue-house

Een van hen was Adao.
Veertig jaar heeft hij op straat geleefd.
Als jongetje van tien was het thuis
helemaal mis, toen zijn vader zijn
moeder vermoordde. Adao kwam op
straat en maakte daar alle ellende,
angst en eenzaamheid van de straat
mee. Hij raakte verslaafd. Tijdens die
jaren kwam hij in contact met medewerkers van Jocum en, om een lang
en moeizaam verhaal kort te maken,
heeft Adao onder begeleiding van
Resgate de stap gemaakt naar de
afkickkliniek. Het hele traject van
negen maanden heeft hij doorlopen.
Maar dan, hoe maak je dan een nieuwe,
cleane start? Nog twee jaar heeft Adao
bij Resgate kunnen verblijven, in een
beschermde woonomgeving.
En hoe mooi is het dan nu, dat hij kortgeleden mocht verhuizen naar een
eigen plekje, en hij kon gaan werken
in een pizzeria!
God liet en laat hem niet los!

El Shaddai

De bal
aan de voet
en Jezus
in je hart!’

Zelden hebben we de kinderen ook zo opgewonden zien genieten van het ijskoude
water van de waterval. Zaterdagavond was
er het kampvuur met de Bijbelstudie en
natuurlijk was er geen gebrek aan verhalen.
Daarom werd het gesprek, dat op zaterdagavond begon, op een gegeven moment
gestopt. Op zondag zou het vervolg verteld
worden.
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Vanwege de enorme groei en uitbreiding,
is er voor de school en kerken per direct
behoefte aan een nieuwe computer,
geluidsboxen, versterkers, een distributietafel en microfoons.

“Na het zeer natte regenseizoen zijn we begin april weer
gestart met de kampweekenden. Weekenden waar kinderen
komen zoals de zevenjarige Amanda (niet de echte naam).
Haar vader werd vermoord door drugsdealers. Haar moeder
pleegde kort daarna zelfmoord. Amanda werd toen naar
haar oma gebracht. Daar werd ze misbruikt door haar oom.
Amanda en alle andere kinderen met een rugzak vol moeite
en pijn worden een weekend lang echt in de watten gelegd.”

“Het eerste weekend regende het toch nog
heel veel, maar dat mocht de pret niet
drukken. Tijdens een ﬂinke hoosbui sprong
de hele groep gewoon met elkaar het zwembad in en hadden ze het prima naar hun zin.

De groepen tijdens de weekends wisselen
sterk, en elke groep vereist ook zijn eigen
aanpak of benadering.”

Voetbal is universeel en bindt enorm
samen. Onder de noemer van:
‘De bal aan de voet en Jezus in je hart!’
worden wedstrijden gehouden, en
jongeren op een directe of indirecte manier
in contact gebracht met het Evangelie.

Vol enthousiasme en dankbaarheid doen Michele en Romeu
dan ook verslag van de eerste weekenden van dit seizoen:

Lamalma Benadering
op maat

De kinderen zijn totaal niet gewend aan
lange toespraken en hebben moeite om
zich te concentreren. Als de kinderen dan
op zondag vragen: “Hoe zit het nu met
de rest van het verhaal?” dan geeft dat
wel aan hoe het de kinderen bezighoudt,
en stemt het ons dankbaar!

Project El Shaddai is een bloeiend project in de stad Lobito in Angola.
Inacio en Mila geven hier leiding aan en bereiken met hun team in de wijk
Alto Akongo, maar ook in nabijgelegen provincies, honderden kinderen,
tieners en jongeren. De focus van het project ligt op evangelisatie en
discipelschap. Recent zijn er nog 23 mensen gedoopt, en zijn er in totaal
vier kerken gestart. Dit jaar worden er 416 kinderen door het project
begeleid. Deze kinderen krijgen onderwijs in hun school, die ook door
de overheid erkend is.

‘

Eindelijk mogen de kinderkampen van Lamalma weer
georganiseerd worden.
Romeu en Michele Almeida
zijn heel blij dat het weer
mogelijk is om deze weekendkampen op poten te zetten
op die mooie boerderij in dat
paradijselijke natuurgebied,
net een uurtje buiten de
stad Belo Horizonte.

“HET IS ONS GROTE VERLANGEN OM DE KINDEREN
IN DE WEEKENDEN TE VERTELLEN EN TE LATEN ERVAREN,
DAT GOD ZO ONTZETTEND VEEL VAN HEN HOUDT,
HEN ZIET, HEN KENT, BIJ HEN IS EN BIJ HEN ZAL ZIJN
IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.”

Gebedspunten
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“Een volgend weekend kregen we
een groep jongens uit één van de
grootste favela’s van Belo Horizonte.
Uit eerdere ervaringen wisten we
dat deze jongens wel meer gedragsproblemen lieten zien dan andere.
In samenwerking met de medewerkers van Casa Luzeiro zijn nieuwe
activiteiten bedacht om de motivatie van de groep hoog te houden.
De focus lag daarbij op het werken
aan waarden als vriendelijkheid,
eerlijkheid, gehoorzaamheid,
respect, empathie en dankbaarheid.
Het was een grote uitdaging, maar
we zagen vooruitgang in gedrag en
meer respect van de jongens naar
de medewerkers en naar ons.”

Wilt u in uw betrokkenheid met deze
projecten ook met ons meebidden?

De Lamalma-weekenden vragen
uiteraard om een gedegen voorbereiding, zowel qua programma
(om het af te stemmen op de
doelgroep) als qua praktische
zaken. Zo moeten er veel boodschappen gedaan worden om de
kinderen een heel weekend van
eten en drinken te voorzien.
De huidige auto, waarmee de
boodschappen vervoerd worden
is 21 jaar oud en begint ﬂinke
problemen te geven.
Eén van de grote behoeften is
dan ook de aanschaf van een
ruimere auto.

EO Metterdaad: bedankt!
EO Metterdaad heeft gedurende de
corona-pandemie op diverse manieren
wereldwijd hulp verleend. Via één van
de meeliftprojecten kon er ook in Belo
Horizonte een corona-actie gestart
worden. Via Stichting Redding en Herstel
heeft de basis van Jocum in Belo Horizonte zich hiervoor aangemeld waardoor
voor de allerarmsten voedselpakketten
aangeschaft konden worden.
In de maanden mei tot september 2021
zijn 700 voedselpakketten gekocht en
verdeeld. Bij de verdeling is intensief
samengewerkt tussen Jocum (Casa
Luzeiro), een gezondheidspost en zeven
kerkelijke gemeenten die actief zijn in
de favela’s. Door deze actie kon ook het
Evangelie verkondigd worden (lectuur,
uitnodigingen voor kerkdiensten en
evenementen) en werden de kerken
dichter bij elkaar gebracht.
EO Metterdaad:
hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Uw hulp is nodig!
Dankzij het gebed en de ﬁnanciële
ondersteuning van veel trouwe lezers
kunnen we al jaren het werk van
Jocum in Belo Horizonte ondersteunen!
Wereldwijd, maar zeker ook in Brazilië
en Angola stijgen de kosten voor voedsel
en energie voor de huizen en projecten
waar kinderen en dak- en thuislozen
worden ontmoet en begeleid.

Zoals u kon lezen zijn er voor voedsel
en overige voorzieningen ﬁnanciën
nodig.
Wilt u ons blijven ondersteunen in
gebed en ﬁnanciën zodat we steeds
meer kinderen kunnen bereiken met
het Evangelie? Zie de colofon voor de
verschillende projecten.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

• Dank dat het Open Huis in Casa Resgate
weer volop open mag zijn. Bid dat hoop
gezaaid mag worden in de harten van
hen, die zonder hoop leven.
• Dank voor de levens veranderende
kinderkampen van Lamalma. Bid dat de
leiding ﬁjngevoelig is in het benaderen
van elk kind persoonlijk.
• Dank voor alle medewerkers in de overige
projecten van Jocum: Casa Luzeiro,
Casa Semear, e.a. Bid voor geestkracht
om moeiten en uitdagingen in het
vertrouwen op hulp van boven het
hoofd te bieden.
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