
 
 

 
 

 

 

 
 

Lieve mensen, 
 

We horen jullie nu al denken: alweer een 
bericht van ons? In de vorige nieuwsbrief 
stond de nieuwsbrief april aangekondigd en 
belofte maakt schuld… Toch hebben we ook 
deze keer weer zoveel te vertellen dat een 
nieuwsbrief van 2 kantjes eigenlijk te kort is. 

Benieuwd naar wat we nog meer te vertellen hebben? Op onze site 
kunt u alles rustig bekijken en doorlezen. Daar kunt u zich ook 
meteen aanmelden voor de digitale versie of papieren versie van 
deze nieuwsbrief én natuurlijk voor het openingsfeest. Wij hopen 
jullie allemaal te ontmoeten op zaterdag 17 mei in IJsselstein! 
 

Raquel van de Raa 
Ik ben Raquel, de (schoon)moeder van 
Samuel en Laura van de Raa. 21 jaar geleden 
kwamen mijn 2 kinderen, Samuel en 
Meriellen en ik, met 2 koffers en een hart vol 
verdriet en leegte aan in Nederland. 
Makkelijk was het niet, de kinderen moesten 
naar school, Nederlands leren en ik te vaak 
in en uit alle ziekenhuizen en dokters 

bezoeken. Eerlijk gezegd, het feit dat ik nog leef is Gods wonder. 
En daar dank ik Hem voor! 
Vandaag de dag geniet ik van mijn 4 kleinkinderen die ik mocht 
krijgen én ik verzamel kleding, speelgoed, etc… om naar Brazilië te 
sturen. 
Vorige week bracht ik de nieuwsbrief van de stichting in Oisterwijk 
rond en kreeg verschillende reacties. 
“Waarom blijven ze niet? Alles is geregeld hier.” Of: “hun goede 
baan, mooie auto, vaste inkomen opgeven...knap hoor!” 
Toen viel bij mij ook t kwartje.. dat is waar... Tot mijn 29e jaar heb 
ik, als dochter van zendelingen Klaas en Jannie van de Raa, daar 
zo geleefd, en het is écht niet eenvoudig. In Nederland is het zo: 
mankeer je iets? bel de huisarts, ga naar de fysio, ziekenhuis en 
alles wordt geregeld. In Brazilië is zelfs een gebroken arm in het 
gips zetten niet mogelijk, als je niet betaalt. 
En ze gaan naar Brazilië om andere mensen de kans te geven om 
zich te ontwikkelen, en een betere toekomst te krijgen! 
Ik kan niet anders zeggen dat ik onmetelijk trots op hen ben! Ik zal 
alles doen wat ik kan(en soms niet kan, en toch doe) om te helpen. 
Dat is t mooie van God: Hij ziet alles en iedereen, maak niet uit wát 
je doet voor Hem, zo klein of weinig: bij Hem is het GROOT!! 
Als (schoon)moeder en oma sta ik volledig achter hun besluit en 
hoop dat velen met mij achter dit gezin zullen staan! Ze hebben 
jullie nodig: in (veel) gebed, maar ook financieel. Zonder uw 
bijdrage is er geen beginnen aan. 
Helpt u mee? 
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Openingsfeest 

Op 17 mei vindt van 13.00 tot 

17.30 uur het openingsfeest 

van onze stichting plaats in 

IJsselstein. U hebt hier als het 

goed is een uitnodiging voor 

ontvangen. Met de opening 

willen we bekendheid geven 

aan de stichting en aan onze 

doelstellingen. 

Wij kunnen u vertellen dat het 

een gevarieerd programma zal 

zijn met muziek, sprekers en 

zangers. Daarnaast hebben we 

een leuk kinderprogramma. 

Meld u nu aan via onze 

website

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Dance for kids in Brasil 

De zumba marathon, georganiseerd door Meriellen van de Raa, was 
een groot succes! Geweldig om zoveel mensen tegelijk in beweging 
te zien. En dat allemaal om geld in te zamelen voor onze stichting. 
In totaal hebben we €1346,50 opgehaald! 
Nogmaals dank aan iedereen die mee heeft gedaan en natuurlijk 
aan iedereen die deze fantastische dag mogelijk heeft gemaakt. 
Op onze website en op facebook kun je een groter verslag lezen, 
met uiteraard de nodige foto’s en filmpjes. 
Wilt u zelf ook een keer iets organiseren om geld in te zamelen voor 
de stichting? Neem dan contact met ons op. 

 
 
 

Kennismaken met het bestuur: Hans Tims 

Mijn naam is Hans Tims. Ik ben getrouwd met 
Esther Tims en we zijn voorgangers van de Nieuw 
Testamentische Gemeente IJsselstein en leiders van 
de Stichting Hij Leeft Zending. Verder ben ik ook 
hoofdredacteur van Church Life Magazine, 
regioleider van Friends for Ministries in Fellowship 
en Algemeen Bestuurslid van Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil.  

Waarom ik meedoe? 
Samuel en Laura van de Raa ken ik al heel veel jaren. Samuel 
afkomstig uit een familie waar al generaties lang zending wordt 
bedreven, heb ik al heel jong zien groeien in zijn verlangen om ook 
zijn leven in de dienst van de Heer te stellen.  
Dit is een proces van vele jaren geweest waar de passie voor Brazilië 
en de nood van dit land met z’n vele aspecten en het verlangen om 
hier iets aan te doen alleen maar meer is geworden.  
Nu wordt die passie omgezet in daden. Samuel en Laura, samen 
met hun kinderen, zullen hun veilige beschermde leven inruilen 
voor het avontuur met God om kansarme kinderen in Brazilië een 
nieuw leven te bieden. Van harte steun ik deze opdracht en zal daar 
waar nodig mijn bijdrage leveren om hen met raad en daad terzijde 
te staan als adviseur van dit prachtige werk. Ik beveel dit werk dan 
ook bij een ieder van harte aan! 

 

Volgende keer: 

 Verslag Openingsfeest  

 Onze plannen in Brazilië 

 Kennismaking met één van 
de bestuursleden 
 
 

Nieuwsgierig? 

U kunt ons volgen via:  

www.ng-brasil.nl 

Hier kunt u wekelijks een 

nieuwe blog lezen en blijft u op 

de hoogte van de laatste 

updates 

Wist u dat: 

 We €200.000 nodig hebben 
voor het aankopen van 
grond? 

 U ons kunt ‘liken’ op 
facebook? 

 We al bijna 300 ‘likes’ 
hebben? 

 We na deze nieuwsbrief 
verwachten dat dit aantal zal 
verdubbelen   

 We blij zijn met de komst 
van ons vierde kind 

 Noa graag wil dat het een 
tweeling wordt 

 Daví graag een broertje wil 
 
 

 

Stelt u het niet op prijs dat u deze nieuwsbrief ontvangt? Afmelden kan door een email te sturen naar secretaris@ng-brasil.nl  

http://www.facebook.com/nieuwegeneratiebrasil
mailto:secretaris@ng-brasil.nl

