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30 jarig bestaan 
14 en 15 oktober vierden wij het 30-jarig 
bestaan van Jeugd met een Opdracht Recife. 
Vrijdagavond begonnen we met aanbidding, 
getuigenis van de oprichter van JmeO Recife 
en een woord van Jim Stier (Amerikaan) die 
de oprichter en leider is van JmeO Brazilië. 
Iedereen van onze basis was aanwezig en 
ook veel mensen die ooit op de basis hebben 
gewerkt, mensen uit de buurt en kerken. Het 

woord op vrijdag en ook op zaterdag was 
opbouwend en uitnodigend om God te 
gehoorzamen, zonder twijfel en 
terughoudendheid. We sloten het feest af 
met een enorme taart die we samen als 
teken van verbondenheid hebben gegeten. 
 

   
       Worship-time                      Jim Stier 
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Projeto Amar 
Projeto amar betekent “liefdes-project“.  
Het is een project waarin gewerkt wordt met 

vrouwen en meisjes uit de directe omgeving. 
De groep met vrouwen komt 1 keer per week 
bij elkaar om te knutselen, kleren te naaien, 
zelf zeep maken, enz. Tijdens deze 
activiteiten is er ruimte voor gesprekken en 
gebed. Verder zijn er twee groepen voor 

meisjes; 8 – 12 jaar en 12 -16 jaar.  
Er wordt gestart met een korte overdenking 
of bijbelstudie, waarbij de meisjes leren over 
God. Daarna krijgen ze oa les in de Engelse 
taal. De meeste meisjes leven in een buurt 
waar geweld, drugs en prostitutie dagelijkse 
praktijk is. 95% van de kinderen gaat naar 
openbare scholen waar het onderwijs slecht 
is en vaak geen kans op goede banen biedt 
in de toekomst. Met meer kennis van de 

Engelse taal hebben de meisjes iets meer 
kans om hoger op te komen, maar het 
belangrijkste is dat ze groeien in 
eigenwaarde! 
Sinds kort ben ik (Nathalie) betrokken 
geraakt bij dit mooie project en begonnen te 
werken met de groep meisjes van 12-16 jaar; 

een bijzondere groep meiden die al erg goed 
Engels spreekt. Ook gaan we op visite bij de 
meisjes thuis om zo ook hun leefomgeving 
en de familie te leren kennen. 
 
Verkiezingen 
2 oktober waren de verkiezingen in heel 

Brazilië voor de burgemeesters en hun 
raadgevers. Maanden van te voren begonnen 
de campagnes waarbij geluidsauto’s door de 
buurt reden, op elke hoek van de straat 
kreeg je flyers en bij elk stoplicht stonden 
mensen met vlaggen waarop de naam van 
een kandidaat staat. Een kandidaat gaf ook 

geld aan mensen of kwam met cadeautjes. 
Op de verkiezingsdag zelf stond er een busje 
aan de weg die de mensen van die buurt 
naar hun stemplek reed; iedere meerijder 
kreeg geld aangeboden, met het doel dat ze 
op die persoon zouden stemmen. Gelukkig 
heeft deze persoon verloren en is zijn broer  

opgepakt; hij had het geld dat eigenlijk voor 
onderwijs en gezondheidszorg bestemd was, 
uitgegeven voor de campagne.   
Dit is waar wij leven en werken: Brazilië, een 
land vol corruptie en machtsmisbruik, het 
heeft nog een lange weg te gaan.  

EEddnniillssoonn,,  NNaatthhaalliiee,,  SSaarraa,,  JJooaannaa  eenn  JJoonnaatthhaann  OOlliivveeiirraa 



 

 

   
  Jonathan met nichtje          Onze drie schatten 

 
Persoonlijk 
Met ons gaat het goed. Wel heeft Ednilson  
soms moeilijke momenten waarop hij zijn 
vader erg mist. Zijn moeder heeft het ook 
moeilijk en moest maanden wachten op een 
uitkering. Gedurende deze tijd hebben wij 

haar financieel kunnen helpen door vele 
extra giften die we speciaal voor haar 
binnenkregen. We zijn jullie hier erg 
dankbaar voor! Gelukkig heeft ze nu een 
uitkering waar ze goed van kan leven.  
    Voor het 30-jarig bestaan kwam Ueli, 
samen met zijn oudste zoon en ouders op 
bezoek. Ueli (uit Zwitserland) was bij de start 
van JmeO Recife. Hij is vanaf Ednilson’s 13e 
jaar als een vader en voorbeeld voor hem 
geweest. Het was bijzonder en bemoedigend 
om hem op bezoek ze hebben.  
   De kinderen doen het goed op de 
(thuis)school  en ook voor mij werkt dit 

goed. De combinatie met het 
moeder/echtgenote-zijn, lesgeven en de 
activiteiten binnen JmeO is soms niet 
makkelijk. Ik vind het echter nog steeds een 
uitdaging om met kinderen/jongeren te 
werken en hen proberen verder te helpen in 
een relatie met de levende God. Toen ik dit in 
gebed bracht, kwam het project van die 
meisjes op mijn pad. Op dat moment kwam 
ook weer in mijn herinnering, de roeping die 
ik ooit mocht ontvangen: “genezing  brengen 
aan kinderen in elk gebied van hun leven”. 
Mooi, hoe God dit zo in mijn leven leidt.  
   Nu wij geen leiding hebben over het Huize 

Sarah, waar we overigens echt rust in 
ervaren, zijn we benieuwd of God iets anders 
op ons pad zal brengen of dat we actief 
mogen blijven in al het werk dat we nu hier 
onder de (straat)kinderen doen. Bid met ons 
mee, want we ervaren dat we een stem 

mogen zijn, voor hen die geen stem hebben.  
 
Show de Bola 
Ook Show de Bola heeft een jubileum 
gevierd; het 10-jarig bestaan. We mochten 
dit samen met alle huidige en voormalige 
deelnemers, hun families en alle 
medewerkers vieren. We hebben een filmpje 
laten zien wat het doel van deze 
voetbalschool is, hoe het begon en hoe het 
nu is. Voordat Show de Bola begon, kende 

niemand in de buurt de naam JOCUM 
(Braziliaans voor JmeO) maar door Show de 
Bola is er bekendheid gekomen over wat 
JmeO is en wat we doen. Naast al het 
voetballen is er een ontzettend belangrijk 
onderdeel van Show de Bola: de wekelijkse 
discipleship . Bij de jongens die hieraan 
deelnemen vinden veranderingen plaats in 
hun manier van denken en handelen. Kort 
gezegd: Show de Bola is een zegen voor de 
omgeving; op naar de volgende 10 jaar! 

 
 

Gebeds-/ dankpunten 
- dank voor zegeningen van JmeO / Show de Bola 
- dank voor de uitkering van Ednilson’s moeder 
- bid voor de jongeren waar we mee werken, dat 
  ze God mogen leren kennen 
- bid voor financiën voor ons verlof naar 
  Nederland in 2017 
- bid dat we God’s leiding mogen zien voor  
  onze toekomst 
 

Groetjes van Ednilson, Nathalie, 
Sara, Joana en Jonathan 

    
 

Ednilson & Nathalie de Souza Oliveira 

Caixa Postal 64, 

Camaragibe - PE, 
54.765-970, Brasil. 

Tel.mobiel: 00558196865297 
skypenaam: nanabras 

Email: nathalie24@gmail.com 
www.familiedeoliveira.waarbenjij.nu 
 

Contactpersonen Nederland: 
 

Algemeen:     Jaap vd Spruit ThuisFrontCommissie 
          vanderspruit@ziggo.nl 

Nieuwsbrief:  Martin van Zanten 
                       mvzanten59@gmail.com 
 
 

 

Mocht u Nathalie en Ednilson financieel willen ondersteunen, dan kan dat via de 
Stichting Opdracht tot Wereldzending rekeningnr; NL53 INGB 0000 1859 85 

o.v.v. Ednilson en Nathalie de Souza Oliveira 
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