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D o o r  H e n k  d e  C o c k

Onuitsprekelijke 
verzuchtingen (deel i/ii)

Romeinen 8, vanaf vers 18 tot en met 
31, moet als één onderwerp gezien wor-

den. Paulus springt niet van de hak op de 
tak, maar behandelt in dit Bijbelgedeelte 
verschillende onderwerpen die met elkaar 
verband houden. In de eerste verzen be-
schrijft hij hoe de hele schepping verlan-
gend uitziet naar haar bevrijding van de 
‘dienstbaarheid aan het vergankelijke’. 
Dat is een verlangen waar we van kunnen 
leren, want velen zouden moeten bidden 
zoals de psalmschrijver: “Mijn ziel kleeft 
aan het stof, maak mij levend naar uw 
woord” (Psalm 119:25). De schepping ziet 
reikhalzend uit naar het openbaar wor-
den van de ‘zonen Gods’. Hieruit wordt 
duidelijk welke bestemming God ons ge-
geven heeft in de schepping en waar we 
ons op moeten richten. Er komen dan ook 
belangrijke vragen naar voren door het 
lezen van dit hoofdstuk: “In hoeverre kle-
ven we nog aan het vergankelijke? En in 
welke mate leven we zonder ons bewust te 
zijn dat Gods bedoeling is om ons aan de 
schepping te openbaren, om haar te bren-
gen tot de vrijheid van de heerlijkheid van 
de zonen Gods?” (vs.21). Paulus noemt in 
dit hoofdstuk vier belangrijke dingen die 

we zeker weten. In de eerste plaats: “Want 
ik ben er zeker van, dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal 
worden” (Rom. 8:18). Vervolgens: “Want 
wij weten, dat tot nu toe de ganse schep-
ping in al haar delen zucht en in barens-
nood is. En ook wij wachten op de verlos-
sing van ons lichaam, dat tot de stoffelijke 
schepping behoort” (Rom. 8 verzekert, dat 
noch dood noch leven, noch engelen noch 
machten, noch heden noch toekomst, 
noch krachten, noch hoogte noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here” (Rom. 8:38-39). 
Als we deze dingen weten, zou het vol-
doende moeten zijn om het doel waarvoor 
we leven drastisch te veranderen. Niet dat 
we moeten denken dat de schepping met 
verlangen uitziet naar een stelletje rabbi’s 
die alles weten; vaak nog meer dan dat er 
in de Bijbel staat. Dat heeft nooit gefuncti-
oneerd! We leven in de eeuw van informa-
tie en mensen weten over het algemeen 
veel meer dan dat nodig is om gered te 
worden. Toch blijven ze aardsgericht. Dit is 
de reden dat niet alleen de schepping zich 

in barensnood bevindt, maar ook gemeen-
ten ploeteren al zuchtende voort door het 
ontbreken van mensen die gelijkvormig 
zijn aan Jezus. Daarom is er gebrek aan 
eenheid, gemeenschap, blijdschap, vrede 
en rust. Dit Bijbelgedeelte in Romeinen 8 
begint met de omschrijving van de tragi-
sche toestand waarin de schepping zich 
bevindt. Zij is onderworpen aan vruchte-
loosheid en aan de dienstbaarheid aan het 
vergankelijke. Maar, op zichzelf genomen, 
is dat niet de grootste tragedie van de hele 
situatie; het ergste komt nog! In vers 26 
lezen we dat gelovigen niet meer weten 
waarvoor ze naar behoren bidden moeten: 
“Want wij weten niet wat wij bidden zullen 
naar behoren” (Rom. 8:26). Hoe bestaat 
het dat we, met zoveel duisternis om ons 
heen, wel een heleboel eigen nood bij de 
Heer brengen, maar zonder dat de wereld 
daar baat bij heeft. Gebeden die niets te 
maken hebben met het doel waarvoor God 
ons uitverkoren heeft. Dat betekent dat 
we, ondanks dat we alles beter weten dan 
ooit tevoren, veel minder bewust zijn van 
onze uiteindelijke bestemming als het licht 
der wereld. Zolang onze bezorgdheden de 
voornaamste rol spelen in ons gebedsle-

D o o r  J o h a n  H u b b e r s

van de vOOrzitter

Lieve mensen, als het mogelijk is om te 
reizen, dan hebben Nathan en Corrie het 
plan opgevat om in februari 2022 naar Ne-
derland te komen. Het is al lang geleden 
dat ze in Nederland waren en jullie of de 
gemeenten hebben kunnen bezoeken. In-
tussen is er veel gebeurd en willen ze ons 
graag bijpraten. We zien ernaar uit om el-
kaar te ontmoeten. Laten we ervoor bid-
den dat het mogelijk is en dat zij zonder 
problemen kunnen reizen.

De tickets zijn besteld en het verblijf in 

Nederland zijn we nu aan het regelen. Aan 
een verblijf zijn kosten verbonden net als 
aan de bezoeken die ze zullen afleggen 
met de auto die ze gebruiken. We willen 
u vragen of u een bijdrage wilt doen in 
de verblijfs- en reiskosten in Nederland. U 
kunt dit kenbaar maken door een bedrag 
over te maken op één van onze rekenin-
gen onder vermelding van ‘bijdrage tour-
neekosten’. Onze penningmeester zal het 
bedrag dan reserveren voor de periode 
dat ze in Nederland zijn. Alvast bedankt 
voor uw medewerking en Gods zegen toe-

gewenst namens het gehele bestuur.

Bas Bakker

Na 12 jaar deel te hebben uitgemaakt van 
het bestuur, heeft Bas Bakker onlangs be-
sloten zich terug te trekken. Bas en zijn 
vrouw Elise willen zich meer inzetten voor 
hun thuisgemeente in Breda. Namens de 
zendelingen en als bestuur willen wij Bas 
hartelijk bedanken voor zijn inzet en des-
kundigheid. Wij wensen hem en zijn vrouw 
Gods zegen toe.
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ven, zuchten we net zo in barensnood als 
de hele schepping om ons heen. Dat komt 
omdat we gefocust zijn op de tijdelijke din-
gen waar – om de woorden van Jezus te ge-
bruiken – het zoeken van de heidenen naar 
uitgaat (Mat. 6:32). Als we even verder lezen 
in Romeinen 8, komen we een vers tegen 
dat beweert dat alle dingen medewerken 
ten goede (Rom. 8:28). Waarom zouden we 
ons dan bezorgd maken over onze moei-
lijke omstandigheden? Dat gebeurt alleen 
zolang we nog niet geleerd hebben om 
ons te richten op de glorieuze bestemming 
waarvoor God ons geschapen heeft. In dit 
28ste vers komt duidelijk naar voren dat we 
aan twee belangrijke voorwaarden moeten 
voldoen, willen alle dingen meewerken ten 
goede. In de eerste plaats geldt dit alleen 
voor hen die de Heer liefhebben. En boven-
dien is dit alleen van kracht voor degenen 
die volgens het voornemen van God geroe-
pen zijn! Het thema van Romeinen 8 is juist 
het grote doel waarvoor God ons uitverko-
ren heeft. We kunnen moeilijk aannemen 
dat de hele schepping reikhalzend verlangt 
naar het openbaar worden van de ‘zonen 
Gods’ zolang wij zelf ook aan vruchteloos-
heid onderworpen zijn. En dermate achter 
vergankelijke dingen aanlopen, dat we niet 
eens meer naar behoren weten waarvoor 
we bidden moeten. Met gevolg dat onze 
gebeden cirkelen om dezelfde zorgen 
waaraan de hele schepping onderworpen 
is. Daarom is het noodzakelijk dat ons ge-
bedsleven verrijkt wordt door de Heilige 
Geest die in ons woont: “En evenzo komt de 
Geest onze zwakheid te hulp; want wij we-
ten niet wat wij bidden zullen naar behoren, 
maar de Geest zelf pleit voor ons met on-

uitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de 
harten doorzoekt, weet de bedoeling des 
Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 
God voor heiligen pleit” (Rom. 8:26-27). Het 
woord ‘onuitsprekelijk’ in dit vers betekent 
dat de Geest voor ons pleit ten behoeve 
van dingen die we zelf niet onder woorden 
kunnen brengen. Als we willen volharden in 
gebed, komen we snel aan het einde van 
ons vocabulaire. Onze eeuw wordt geken-
merkt door een schreiende woordarmoede. 
En als we bijeenkomen voor gebed, begint 
het al gauw te lijken op een boeddhistische 
gebedsmolen, met eindeloze telegramstijl 
smekingen voor dezelfde problemen. De 
verzuchtingen van de Heilige Geest hebben 
niets te maken met inhoudsloos kreunen. 
Want Paulus schrijft duidelijk dat de Geest 
volgens de wil van God voor de heiligen 
pleit. Het gaat dus om bewuste doelein-
den en dingen waarvan de bedoeling bij de 
Heer bekend is. Het bidden in de Geest is 
geen mythisch zweven, noch mentale re-
lax, maar een doelmatige pleiten in over-
eenkomst met het voornemen van God. 
We mogen natuurlijk ook bidden voor de 
dingen waar we ons bezorgd over maken. 
Dat is normaal. Maar als we naar behoren 
willen bidden, moeten onze gebeden voor-
namelijk gericht zijn op de bestemming 
waarvoor God ons geschapen heeft. Dat 
betekent dat we in de eerste plaats Gods 
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid moeten 
zoeken, in vertrouwen dat de andere din-
gen ons bovendien toegeworpen zullen 
worden. Maar als we niet afgestemd zijn op 
onze roeping begrijpen we op z’n hoogst 
dat we moeten bidden zonder ophouden. 
Maar waarom zouden we aanhoudend bid-

den voor dingen die, hoewel ze verdriet 
veroorzaken, medewerken ten goede? Ge-
lukkig komt de Heilige Geest ons te hulp. 
De Geest die in ons woont pleit voor ons, 
niet met aardsgerichte verzuchtingen, maar 
volgens het voornemen van God. Gelukkig 
maar! Anders zouden onze gebeden, vooral 
tijdens beproevingen, niet verder komen 
dan wat Paulus noemt de ‘dienstbaarheid 
aan het vergankelijke’ (Rom. 8:20). Maar wat 
is de inhoud van het voornemen van God, 
waar de Heilige Geest in ons voor pleit? Dat 
staat in vers 29: “Want die Hij tevoren ge-
kend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd 
tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns 
Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 
onder vele broederen”. Dat is nu juist waar 
de hele schepping op wacht! De Heilige 
Geest verandert ons in het beeld van Jezus, 
van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodat Hij 
de Eerstgeborene geworden is onder vele 
broeders: “En wij allen, die met een aange-
zicht, waarop geen bedekking meer is, de 
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, ver-
anderen naar hetzelfde beeld van heerlijk-
heid tot heerlijkheid, immers door de Here, 
die Geest is” (2 Kor. 3:18).

Olá! Mijn naam is Patrick en ik wil een 
paar dingen zeggen over mijn ervarin-
gen tijdens al de jaren dat ik gitaar speel 
in onze zangdiensten. Een hele tijd waren 
mijn gedachten dat het nodig was -en ik 
heb daarvoor mijn uiterste best gedaan- 
om betere en meer ingewikkelde kwaliteit 

toe te passen op wat ik speelde. Maar nu, 
met beter inzicht en door middel van ver-
schillende situaties, heb ik tenslotte het 
volgende ontdekt: het grote geheim om 
mensen te inspireren om te aanbidden en 
te lofprijzen, is de eenvoud en de liefde 
waarmee we alles doen. Natuurlijk, we 

moeten altijd zoeken naar perfectie, maar 
heel vaak is een eenvoudig akkoord van 
grotere waarde dan een heleboel gecom-
pliceerde noten. 

D o o r  P a t r i c k  F l a c h

Ontdekking van een 
gitarist
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Beste broeders en zusters, 

Het is met vreugde dat ik u voor de eer-
ste keer iets kan schrijven. Voor degenen 
die mij niet kennen: ik ben Felipe, de echt-
genoot van Camilla, en vrijwilliger van de 
PBB. Ik ben Bijbelschoolstudent en ook 
verantwoordelijk voor het vormgeven 
van de PBB Nieuwsbrief. Van beroep ben 
ik software ontwerper, afgestudeerd in 
Beheer van Informatie Techniek en post-
graduaat in Data Science Analytics, aan de 
Rijksuniversiteit in São Paulo. Ik ben ook 
meubelmaker en dol op gastronomie, mu-
ziek en vreemde culturen. We maken deel 
uit van de beruchte ‘slash generation’; één 
persoon met verschillende functies en 
hobby’s. Ik ben 26 jaar oud, Braziliaan, ge-
boren in Mogi das Cruzes. Voor uw infor-

matie: mijn familie kent de familie Flach 
en de familie de Cock al sinds de tijd van 
mijn overgrootouders. In 2014, na een 
heel zware dag op mijn werk, ontmoette 

ik Nathanael in een lunchroom en hij no-
digde me uit om naar de samenkomst te 
komen. Hij wist dat ik door een heel moei-

lijke periode ging in mijn leven. Vanaf dat 
ogenblik is er een heerlijke gemeenschap 
ontstaan tussen Jezus en mij, die later 
bekroond werd met een grote liefde tus-
sen mij en Camilla. Daar kom ik later nog 
wel eens op terug, met meer kalmte. Mis-
schien tegen Valentijnsdag; tenslotte gaat 
het om een romantisch gebeuren. 

Nu iets over onze huidige situatie. Wat 
betreft het aantal slachtoffers van de 
pandemie staan we er nu beter voor. In 
Brazilië zijn we door een dieptepunt ge-
gaan met wel vierduizend sterfgevallen 
per dag. Op dit ogenblik is dat gedaald 
tot een gemiddelde van vijfhonderd. We 
worstelen met problemen in de economie, 
in het onderwijs, in de politiek en in het 
milieu. Daar kunnen jullie over horen in de 
nieuwsberichten en via de sociale media. 
Het is allemaal het gevolg van één groot 
probleem: onze landgenoten hebben een 
levende relatie met Jezus Christus verwor-
pen en hechten daar geen enkele waarde 
aan. We lezen In de Bijbel hoe Christus 
door het volk veracht werd. Hoe zij Hem 

gekruisigd hebben en in Zijn plaats Ba-
rabas hebben gekozen (Mat. 27:21). Toen 
Pilatus vroeg: “Wat heeft Hij dan toch voor 
kwaad gedaan?”, schreeuwden zij des te 
meer: “Hij moet gekruisigd worden!” “Zijn 
bloed kome over ons en over onze kin-
deren!” (Mat. 27:23, 25). Maar er is hoop! 
Want Jezus zei: “De tijd is vervuld en het 
Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert 
u en gelooft het evangelie.” (Mar. 1:15). 
We moeten het evangelie bekendmaken 
en het Brood des Levens, dat uit de he-
mel neergedaald is, met anderen delen in 
Mogi das Cruzes, São Paulo, Nederland en 
tot aan de vier hoeken der aarde. Hij is de 
enige Weg en onze hoop ten tijde van de 
pandemie, strijd en verdrukking. Bid voor 
ons, voor de hele familie en voor de pro-
jecten die de gemeente tijdens de pande-
mie begonnen is. Dat Christus ons meer 
en meer kracht, gezondheid en wijsheid 
zal geven in deze moeilijke dagen die we 
in ons land meemaken. Bij voorbaat har-
telijk dank voor uw interesse, uw liefde en 
gebed. God zegene u allen!

D o o r  F e l i p e  S a n t a n a

kennismaking met Felipe

D o o r  R e n a t a  F l a c h

gOds WOOrd delen

Een hartelijke groet aan iedereen! Mijn 
naam is Renata en ik ben 24 jaar oud. Van 
beroep ben ik fysiotherapeute, hier in Bra-
zilië. Ik hou erg van mijn vak omdat het 
heerlijk is om mensen te rehabiliteren. 
Bijvoorbeeld, een patiënt die ik met veel 
inspanning kon helpen om zijn elleboog 
weer te buigen en te strekken. Hij was pas 
geopereerd, na een val, en de hechtingen 
zaten er nog in, maar alle bewegingen 
konden hersteld worden. Dat is een enorm 
bemoedigende ervaring! 

Het was niet gemakkelijk om mijn studie 

af te maken. Er zijn maar weinig mensen 
in Brazilië met een universitaire opleiding 
en zij die erin slagen moeten daar grote 
offers voor brengen. Tijdens mijn acade-
mische opleiding moest ik werken om 
mijn studie te betalen. Ik studeerde van ’s 
morgens acht uur tot half twaalf en na het 
middageten moest ik vlug naar de Engelse 
School, waar ik negen uur per dag lesgaf. 
Ik kwam ´s avonds laat thuis om in bed te 
duiken en de volgende dag weer hetzelfde 
te herhalen.

Dat is vier jaar lang zo doorgegaan, maar 

ik heb mijn diploma kunnen halen! Ik ben 
begonnen met ergonomie, waar ik veel 
van geleerd heb. Maar ik verlangde ernaar 
om klinisch werk te doen, om mensen te 
kunnen behandelen. Zes maanden daarna 
begon ik te werken in één van de beste 
klinieken voor orthopedie in Mogi das 
Cruzes en ik voelde me daar erg gelukkig. 
Zoals ik al zei, ik ben gek op mijn werk, 
hoewel het ook moeilijke kanten heeft. 
Ik werk zes tot twaalf uur per dag. Het is 
erg vermoeiend, gezien het grote aantal 
patiënten dat voor behandeling naar de 
kliniek komt. Ondanks de moeilijkheden, 
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is het mijn troost is dat ik een God heb die 
ik volledig kan vertrouwen. Hij geeft me ie-
dere dag kracht om vooruitgang te boeken, 
zonder te vergeten dat het belangrijkste van 
alles is, dat we in dienst van Zijn koninkrijk 
staan. Ondanks de drukte tijdens de week, 
is het mijn verantwoording om het Woord 
van God door te geven aan de kinderen van 
de gemeente. Ik geef ze iedere zondag les, 
samen met Camilla. Tijdens de pandemie 
moesten we onze lessen omzetten in PDF. 
We hebben daarvoor het boek Genesis als 

thema gekozen. In iedere les, van hoofd-
stuk tot hoofdstuk, focussen we op Jezus 
Christus, zodat de kinderen zien wie Hij is. Ik 
vind het heerlijk om creatieve programma’s 
te ontwerpen, met kleurrijke illustraties die 
de aandacht trekken. Op deze manier zor-
gen we dat onze kinderen voorzien worden 
van beter en authentiek lesmateriaal, om 
ze te voeden met de waarheid van Gods 
Woord. Ik sluit af met u te zeggen dat we, 
zolang we ons op aarde bevinden, een taak 
en verantwoording hebben. We moeten 

nooit nalaten om onze roeping als dienaren 
en vrienden van God te vervullen. En het is 
nodig om ons te voeden met Zijn Woord 
om het licht uit te kunnen dragen. De liefde 
van God zij met u allen! Tot spoedig! Har-
telijke groet.

D o o r  N a t h a n  F l a c h

antWOOrd Op aFgOderij

Psalmen 119:36-38 ”Neig mijn hart naar 
Uw getuigenissen en niet naar winstbejag. 
Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat 
nutteloos is, maak mij levend door Uw we-
gen. Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar, 
die Uw vreze is toegedaan.” Voor mij is de 
grootste kwaliteit van een mens wanneer hij 
leert zijn grenzen, zijn gebreken en zwakhe-
den te herkennen. Eerlijk en vertrouwd zijn 
met de fouten die je zelf maakt. De psalmist 
doet dit; hij begint met bidden, na zoveel 
uitleg in de vorige verzen over gehechtheid 
aan de Wet en intimiteit met de Heer, nu 
spreekt hij de hele waarheid. Eerlijk zijn en 
recht naar de kern van de zaak gaan, dat 
is wat overblijft van de persoon die zich 
overgaf aan de Heer Jezus. Proberen te ca-
moufleren, zal Gods ingrijpen in ons leven 
alleen maar uitstellen. In deze verzen zien 
we dat de psalmist het goed had, ervan uit-
gaande dat hij hulp nodig had, dat hij het 
alleen niet aankon. Dit vragen wordt be-
schouwd als een assertief gebed naar Gods 
wil. “Buig uw hart voor Uw getuigenissen.” 
Waarom is dit nu juist? Als we onszelf ken-
nen, zijn we ons ervan bewust dat ons hart 
geneigd is tot de zonde van afgoderij. Het 
gebed van de psalmist is dus: Heer, ik heb 
Uw Geest nodig, Uw kracht om te beslissen, 
om U te dienen en U te gehoorzamen. Hij 
noemt het gevaar van ijdelheid. Wat is de 
betekenis van dit woord ijdelheid? In het 
Strong’s-Bijbels woordenboek is de bete-

kenis: onwaarheid, nietigheid, lege spraak, 
leugen en nutteloosheid. Het leven van veel 
mensen tegenwoordig is een grote leegte, 
een leugen, nutteloos. Een vals gevoel van 
geluk, alleen uiterlijk, want binnenin leeft 
een intense crisis in het hart. Gemotiveerd 
door het complexe van zijn eigen bestaan, 
de mislukkingen van zijn prestaties, verge-
leek hij zichzelf met anderen die blijkbaar 
iets meer veroverden, waardoor concurren-
tie ontstond die werd gemotiveerd door af-
gunst. Onze neiging gaat uit naar deze din-
gen. Kaïn doodde Abel en de grote reden 
was dat hij geen integer leven wilde leiden, 
biddend om de neiging van zijn hart te her-
kennen. Afgunst doodt meer dan de krach-
tigste wapens. Het verkeerde concept van 
het woord ‘afgoderij’ doet ons dit negeren, 
vooral als we in een evangelische kerk zijn. 
Ik durf daarom te zeggen dat binnen de 
evangelische kerken velen in afgoderij le-
ven. Afgoderij is het zoeken naar je eigen 
belangen, zonder te wensen dat de Schep-
per God betrokken raakt. Het gaat uitein-
delijk om jezelf dienen! En daarom maken 
we het doen van werken tot iets goeds: we 
doen ze uiteindelijk niet voor God maar 
voor onszelf, zodat de focus van de schijn-
werpers op onszelf gericht is. De grootste 
valkuil voor hen die in de praktijk van de 
Wetten van God leven en die een geestelijk 
leven hebben, is de val in hoogmoed. Satan 
verleidde Jezus op dit gebied toen hij zijn 

positie als de Zoon van God in twijfel trok. 
Het voorstel was dat Hij van de torenspits 
zou springen en zijn engelen zou bevelen 
hem te redden. Ik zeg dat veel gelovigen 
vandaag van de torenspits springen om val-
se autoriteit te bewijzen. Let op je dwaling, 
zorg voor je hart! Als je dit niet nodig hebt, 
vraag God dan om Zijn beloften na te ko-
men. En ken je de oorspronkelijke beteke-
nis van het woord ‘belofte’ in de Bijbel? Het 
woord belofte betekent (imrah) LEI (= wet). 
Gods belofte aan de mensen is dat Zijn Wet 
in ons hart vervuld zou worden. Gods be-
lofte is Zijn Woord dat niet leeg zal terug-
keren, maar voor eeuwig vrucht zal dragen. 
Jezus is de belofte van God, de ‘logos’ (het 
woord) van God. Denk nu dat je hart ge-
neigd is tot de BELOFTEN en Jezus zal in zijn 
leven de echte betekenis van het menselijk 
bestaan binnengaan en implanteren, vrij 
van alle afgoderij en van alle kwaad. Laten 
we bidden: ‘Heer Jezus, implanteer uw be-
lofte in mij, Uw wet, Uw leven, zodat ik vrij 
kan zijn van afgoderij, van aanbidding van 
mezelf! Mag ik mijn leven leven met inten-
siteit en geneigd zijn tot Uw Wetten. Amen!
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Indien onbestelbaar, ook bij adreswijziging, dan retour zenden aan:
Stichting PBB, p/a Tollenslaan 149, 2741 XZ Waddinxveen.
Adreswijzigingen: bovenstaand adres of adresadministratie@pinksterbijbelschool.nl

Ja, ik wil ieder kwartaal de Nieuwsbrief Pinkster Bijbelschool Brazilië ontvangen.

Naam: Dhr./Mevr./Fam: ………………………………….....................................................

Adres: ……..……………………………………………….....................................................

Postcode en woonplaats: …………………………………..................................................

Deze bon kunt u in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:
Stichting PBB, p/a Tollenslaan 149, 2741 XZ Waddinxveen.

B o n

Redactie en lay-out Nieuwsbrief:
F. G. Santana
08740-040 Mogi das Cruzes
SP Brazilië
Tel.: +5511968409865
redactie@pinksterbijbelschool.nl

Voorzitter:
J. D. Hubers, Binnenkruier 33
1841 EN Stompetoren
Tel.: 06-52378910
voorzitter@pinksterbijbelschool.nl

Secretaris:
C. Manuhutu, Marsmangaarde 152
7414 XG Deventer
Tel.: 06-50678418
secretaris@pinksterbijbelschool.nl

Penningmeester:
D. Huis
Gaaspstraat 15
4132 XJ Vianen
penningmeester@pinksterbijbelschool.nl

Adres Nathanael,Corrie Flach en Henk de Cock:
Rua Raul Anderson 33, Jardim Armênia
08780-750 Mogi das Cruzes SP Brazilië
fam.flach@pinksterbijbelschool.nl
fam.decock@pinksterbijbelschool.nl

Stichting PBB

In Nederland vertegenwoordigd door de 
Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië te 
Deventer. De Stichting is ingeschreven bij de 
K.V.K. te Zutphen onder nr. 41038031

Het fiscaal nummer van de stichting: 8160.59.470
Voor testamentaire beschikking (legaten) 
verzoeken wij u uw notaris te raadplegen

Het zendingswerk is afhankelijk van periodieke 
bijdragen en andere giften Daarvoor zijn - Ten 
name van de Stichting PBB  - opengesteld:

ABN AMRO: IBAN nr: NL25 ABNA 0591 9339 77 
(BIC: ABNANL2A )  
ING: IBAN nr. NL24 INGB 0001 4288 83 (BIC: 
INGBNL2A) 

Als u op de hoogte wilt blijven van het werk van 
de Pinkster Bijbelschool Brazilië, maar u ontvangt 
de nieuwsbrief nog niet, vult u dan nevenstaande 
bon in. 

Ook kunt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Dit 
zou ons enorm helpen om de portokosten te re-
duceren. Wanneer u dit wenst, kunt u dit kenbaar 
maken door een berichtje te sturen naar: 
redactie@pinksterbijbelschool.nl

Meer nieuws vindt u op onze website: 
www.pinksterbijbelschool.nl

C o l o f o n

Pinkster 
Bijbelschool  
Brazilië


