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1. INLEIDING 

 
Naar aanleiding van de ‘pensionering’ van Guus en Janny Bringsken in 2013 is het zendingswerk wat 
in 1955 is begonnen in een volgende fase gekomen. Het zittende bestuur heeft, aangevuld met een 
bredere groep betrokkenen , een drietal brainstormsessies georganiseerd , waarin de situatie van 
het zendingswerk in Brazilië is geëvalueerd en de toekomst en de focus van de Stichting CZB 
Nederland opnieuw is bepaald. De Stichting heeft een nieuwe impuls nodig De brainstorm sessie 
heeft geleid tot de intrede van een aantal nieuwe bestuursleden en tot een nieuw beleidsplan, 
opgesteld in december 2016 voor de periode 2017 – 2019 . Het gaat –nog steeds- uit van de 
oorspronkelijke missie van de stichting en bevat de visie, ambities en doelstellingen voor de 
komende drie tot vijf jaren. 
 
  

2. MISSIE EN VISIE 
 
In 1955 zijn Guus en Janny Bringsken (21 en 20 jaar) naar Brazilië vertrokken, omdat ze de roeping 
voelden en het verlangen hadden om daar het evangelie te verkondigen. De stichting is opgericht ter 
ondersteuning van hun missiewerk en heeft daarom vanaf haar oprichting dezelfde missie die Guus 
en Janny altijd gedreven heeft: 
 
MISSIE: 
“..te prediken het reddende evangelie van Jezus Christus de Heer, aan Brazilianen, Negers, Indianen 
en allen die geestelijk, moreel en lichamelijk in nood zijn”. In Romeinen 15:21 staat: “Zij aan wie hij 
niet verkondigd is, zullen zien; zij die niet over hem gehoord hebben, zullen tot inzicht komen” 
 
Door Gods zegen en genade op het werk van mensen en de werking van de Heilige Geest in de 
harten van mensen, heeft het zendingswerk zich –vanuit deze missie-  in de loop van meer dan 50 
jaar, ontwikkeld  in de volgende drie hoofdrichtingen: 

 Oprichting van kerkelijke gemeentes 
 Oprichting en exploitatie van een (regio) ziekenhuis 
 Zendings-en ontwikkelingswerk onder de indianen 

 
VISIE  
De visie is steeds geweest “…dat zowel gemeentes, ziekenhuis en het werk onder de indianen, 
uiteindelijk zelfstandig zullen functioneren, duurzaam gefinancierd en geleid onder 
verantwoordelijkheid van de Brazilianen zelf” 
 
 
 
 



3. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 
 
3.1. Werkgebied en doelgroepen 
 Het werkgebied van Guus en Janny bevindt zich vanaf het begin in de binnenlanden van Brazilië, 
 provincie Mato Grosso en later ook Rondonia, langs de Boliviaanse grens . Een onherbergzaam 
 gebied, bewoond door drie bevolkingsgroepen, de beter bedeelde Brazilianen, de minder 
 bedeelde negers en de indianen, die geïsoleerd leven in de oerwouden en op de hoogvlaktes .  
 
3.2. Wat is bereikt  
 Over de geestelijke en praktische gevolgen van het jarenlange pionierswerk kunnen zeer vele 
 mensen getuigen. Het bekend maken van het evangelie aan mensen in geestelijke, morele en 
 lichamelijke nood, heeft geleid tot vele veranderde levens, zowel in Brazilië als in Nederland. In 
 de drie ontwikkelrichtingen van het zendingswerk is de situatie als volgt: 
 

3.2.1. De kerkelijke gemeentes 
De verkondiging van het evangelie heeft door de jaren geleid tot de vorming van een 
drietal  kerkelijke gemeentes in Vila Bela (Cantao, Palmarito, Nova Fortuna),  Comodoro ( 
Nova Alvorada) en Vilhena (Pimenteiras). Alle drie de gemeentes hebben tevens een 
regionale functie voor de tussen haken omliggende dorpen. De gemeentes zijn ontwikkeld 
tot een plek waar mensen tot geloof komen en waar gelovigen groeien in geloof door 
onderwijs en prediking. Tevens is het zendingswerk vanuit de gemeentes groeiende. In 
2014 zijn de gemeentes bestuurlijk gescheiden van het ziekenhuis. Elke gemeente is 
ondergebracht in een separate stichting onder een eigen (lokaal) bestuur. De drie 
stichtingen zijn vertegenwoordigd in de nieuwe stichting Missão Cristã Brasileira Nacional 
(MCBN), waarin besluiten kunnen worden genomen die alle gemeentes aangaan. 
 

3.2.2. Het ziekenhuis 
De medische zorg voor mensen met lichamelijke nood is uitgegroeid tot een regionaal 
ziekenhuis in Vila Bela , met daaraan verbonden 5 medische posten in de dorpen in het 
grensgebied met Bolivia. Het particuliere ziekenhuis was lang de enige zorginstelling in de 
regio en heeft zich ontwikkeld tot een ziekenhuis met een goede naam. Het ziekenhuis 
‘maakt het verschil’ in de regio.   Er is in de loop der tijd een goede samenwerking met de 
lokale overheid ontstaan, die het ziekenhuis ook een rol heeft gegeven in de publieke 
gezondheidszorg. Het ziekenhuis heeft daarom een eerste hulp functie en is daardoor 24 
uur per dag bemand met een compleet team van artsen en verpleegkundigen. Er zijn 
momenteel 51 medewerkers en een team van 12-15 artsen. Afgelopen jaar zijn ruim 
20.000 patiënten behandeld in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is in 2012 ondergebracht in 
de oorspronkelijke stichting Missão Cristã Brasileira (MCB) , onder lokaal bestuur. Er is een 
directeur aangesteld die operationele leiding heeft over het ziekenhuis en de posten.  
 

3.2.3. Het werk onder de indianen 
De indianen hebben vanaf het begin een speciale plaats gehad in de missie van Janny en 
vooral Guus Bringsken. Het leggen van de eerste contacten met de zeer verspreid en 
afgelegen wonende stammen van de Nhambiquaras en Parecis ging gepaard met lange 



reizen over land, en later door de lucht. Via een lange weg van het winnen van vertrouwen 
en respect, praktische hulpverlening en soms met gevaar voor eigen leven, heeft Guus de 
indianen kennis laten maken met het evangelie. Velen hebben Jezus aangenomen als hun 
Redder en er zijn gebouwen gerealiseerd voor samenkomsten, maar ook voor regulier en 
bijbel onderwijs. Het werk onder de indianen is sinds 2012 ondergebracht de MCBN, 
waaronder de drie  gemeentes vallen. Het werk onder de indianen is daarmee de 
verantwoordelijkheid van de drie gemeentes samen. 
Op dit moment lopen projecten  gericht evangelisatie, onderwijs, gezondheidszorg en 
hygiëne. De coördinatie van de projecten word gedaan door Paulinho en Bia, die vanuit de 
kerkelijke gemeente in Vilhena zijn uitgezonden en ondersteund worden door giften vanuit 
de gemeente en vrienden.  

 
3.3. Terugtreden Guus en Janny 

In de loop van 2012 zijn Guus en Janny terug gekomen naar Nederland. Een steeds zwakkere 
gezondheid van vooral Guus heeft er toe geleid dat er eigenlijk sprake was van een 
pensionering. De pionier broeder Guus Bringsken is dit jaar overleden, de Stichting CZB is nog 
wel verantwoordelijk voor het onderhoud en pensioenbeheer van zuster Janny. 
 

3.4. Bestuurlijke herstructurering 
In het licht van de aanstaande pensionering van Guus en Janny , en in lijn van de visie om te 
komen tot verzelfstandiging onder lokale/regionale verantwoordelijkheid van de onderdelen 
van het zendingswerk, is een bestuurlijke herstructurering doorgevoerd. Zoals omschreven zijn 
de kerkelijke gemeentes, en het werk onder de indianen ondergebracht in aparte stichtingen 
onder de stichting MCBN en is het ziekenhuis in een separate stichting ondergebracht. 
 

3.5. Rol van de Stichting Christen Zending Brazilië 
De rol van de Stichting CZB in Nederland is meegegroeid met de aard en de omvang van het 
zendingswerk. In grote lijnen heeft de stichting gezorgd voor ondersteuning door: 

 Stimuleren draagvlak bij de achterban (particulieren, kerkelijke gemeentes en 
instellingen) 

o Op geestelijk vlak , door gebed 
o Op financieel vlak, door fondsenwerving 
o Ondersteund door regelmatige communicatie via nieuwsbrieven 

 Geheel of gedeeltelijk financieren van projecten op het gebied van : 
o vervoer (auto en vliegtuig) 
o huisvesting en inventaris (kerkgebouwen, ziekenhuis, onderwijsgebouwen) 
o Onderwijs door bijbelleraren van bijbelschool in  Sao Paulo 
o Etc etc 

 Inbrengen van deskundigheid op verschillende gebieden 
o Bestuur (bijvoorbeeld herstructurering) 
o Financieel beheer 
o Etc etc 



De verdere decentralisatie door de bestuurlijke herstructurering, de groeiende 
verantwoordelijkheid van de lokale stichtingsbesturen, en de pensionering van Guus en Janny, is 
ook de rol van Stichting CZB aan heroriëntatie toe.  
   

4. ZEGENINGEN, KNELPUNTEN EN CONCLUSIES 
 
4.1. Gemeentes en Ziekenhuis 
 In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de VISIE :“….dat  zowel gemeentes, ziekenhuis 
 en het werk onder de indianen, uiteindelijk zelfstandig zullen functioneren, duurzaam 
 gefinancierd en geleid onder verantwoordelijkheid van de Brazilianen zelf ” in grote lijnen is 
 gerealiseerd voor de kerkelijke gemeentes en het ziekenhuis. 
 
 Het ligt in de verwachting dat de ondersteuning vanuit de Stichting CZB Nederland zich op deze 
 twee gebieden, naast aanhoudend gebed,  zal concentreren op het adviseren en coachen op  
 deskundigheid waar gevraagd, bijvoorbeeld op bestuurlijk, organisatorisch gebied  en op het vlak 
 van financieel beheer. 
 
4.2. Indianen 
   Het werk onder de indianen heeft echter nog zeker niet deze mate van zelfstandigheid en   
   volwassenheid bereikt. Na jaren van zaaien, zijn er de afgelopen jaren zegeningen zichtbaar in  
   het werk: 

 Paulinho en Bia voelen zich geroepen door God en coördineren full time het werk 
onder de indianen. 
o vorig jaar zijn zij verhuisd naar Nova Lacerda (een plaatsje tussen de 

nederzettingen van de Nhambiquaras en de Parecis) 
o ze bezoeken de stammen en organiseren kerkdiensten zodat de indianen ook 

geestelijk gevoed worden 
 De samenwerking met de medewerkers, die bij de indianen wonen en regulier 

onderwijs verzorgen, in opdracht van de overheid verloopt goed. Hierdoor geven zij 
naast regulier onderwijs ook bijbelonderwijs aan de indianen. 

 Op deze manier werkt Sara bij de Nhambiquara in Serra da Borda , Azor en 
Terezinha bij de Parecis in Tres Lagoas en Sergio en Rita onder de Nhambiquara aan 
de rvier de Sararé. 

 Bij de Parecis in Juininha is een aantal jaren geleden een opwekking geweest. Dit 
heeft de hele stam doen veranderen, zij hebben een radicale bekering 
meegemaakt. Vanuit deze stam zijn een aantal jonge mannen naar de Bijbelschool 
in Sao Paulo gegaan. Zij brengen nu het evangelie in de omgeving in dorpen en 
boerderijen, en geven zelf bijbelonderwijs binnen hun stam. 

 De Parecis hebben zelf een kerkgebouwtje neergezet en zelfstandig in de 
financiering voorzien. 

  
 
 



 Tegelijkertijd is het werk onder de indianen nog steeds kwetsbaar, ten gevolge van de aard van 
 het werk en een aantal specifieke knelpunten:  

 Het werk is kostbaar en arbeidsintensief, doordat indianen zeer afgelegen wonen in 
kleine groepen, en veel verschillende talen spreken. Er leven in Brazilië ongeveer 
300.000 indianen in 340 etnische groepen die circa 180 verschillende talen spreken. 
Voor 29 van deze talen is op dit moment een Nieuwe testament in de eigen taal 
beschikbaar. 

 De inheemse reservaten van de Nhambiquaras en Parecis volkeren bestrijken 
samen een oppervlakte van bijna 17.000 km2. Deze afstanden maakt de onderlinge 
contacten tussen deze volkeren moeilijk, niet alleen van mens tot mens maar ook 
tussen de verschillende stammen. 

 Werken onder de indianen wordt over het algemeen slecht betaald, ook vanuit 
overheidswege. 

 Door de blootstelling aan alle aspecten van de moderne Braziliaanse maatschappij 
(TV, Smartphone etc), en het grote verschil met hun eigen cultuur ,is er op veel 
plaatsen sprake van een ‘cultuurschok’. Veel indianen blijken daarom erg kwetsbaar 
voor de verleidingen van alcohol, seks, geld en drugs, waardoor de aanvankelijke 
blijdschap van de redding door het evangelie heel snel weer wordt tenietgedaan. De 
mentale en morele weerbaarheid is vaak te gering. 

 Het missiewerk van allerlei kleinere sektes kan gemakkelijk de boodschap van 
vergeving en genade door Jezus Christus vermengen met allerlei valse leer, 
bovendien ligt dan een terugval naar het spirituele verleden van de stammen op de 
loer. Er is kortom behoefte aan beter geestelijk onderscheid door meer en beter 
bijbels onderwijs. 

 Het geestelijke en financiële draagvlak vanuit de drie kerkelijke gemeentes is nog 
onvoldoende om werk onder de indianen op het gewenste niveau en intensiteit te 
kunnen dragen.  

 Conclusie:  

 Zonder de creativiteit van God en de kracht van Zijn Heiige Geest te onderschatten,   
 concludeert het bestuur dat er menselijkerwijs de komende jaren extra inspanning en   
 ondersteuning nodig zal zijn om ook het werk onder de indianen duurzaam te laten zijn, zoals in 
 de visie van de stichting CZB is gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 



5. AMBITIES 
 
De stichting heeft de volgende ambitie voor de volgende 3 tot 5 jaar gedefinieerd: 

 Het stimuleren en ondersteunen van de drie gemeentes (Vila Bela, Comodoro en Vilhena)  
binnen de MCBN in het nemen van de geestelijke en financiële  verantwoordelijkheid voor 
het werk onder de indianen. 

 Het op verzoek van MCBN  (projectmatig) ondersteunen van het werk onder de indianen, ter 
verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het werk, totdat de stichting MCBN dat 
uiteindelijk zelfstandig zal laten functioneren, duurzaam gefinancierd en geleid onder 
verantwoordelijkheid van de indianen zelf. 

 Verbreding van het geestelijk en financieel draagvlak voor het werk onder de indianen en 
daarmee van de Stichting CZB Nederland. 

 
6. STERKTEN EN ZWAKTEN 

 
Zwakke punten van de Stichting CZB Nederland zijn onder andere: 

 Krimpende groep van betrokken donateurs, voornamelijk door het feit dat de generatie die 
Guus en Janny heeft zien vertrekken en heeft ondersteund tijdens hun actieve 
zendingsperiode in Brazilië, op (hoge) leeftijd gekomen is. 

 Gebrek aan communicatie over de nieuwe visie en focus van de Stichting CZB Nederland, 
sinds de pensionering van Guus en Janny. 

Sterke punten van de Stichting CZB Nederland zijn onder andere: 
 De goede contacten met de verschillende stichtingen in het gebied en de kennis van de 

mensen en gebruiken ter plaatse.  
 Sterke betrokkenheid van deskundigen op verschillende vlakken met kennis van de 

Portugese en Nederlandse taal en gebruiken. 
 Uitbreiding van het bestuur met een nieuwe ‘generatie ‘bestuursleden per 2017. 

 
 

7. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN STAPPENPLAN 

 

Ter verbreding van het geestelijk en financieel draagvlak voor het werk onder de indianen en 
daarmee van de Stichting CZB Nederland, worden onder andere de volgende acties ondernomen: 

 Inventariseren en evalueren van huidige lijst met begunstigers (particulieren, gemeentes en 
instellingen) 

 Versturen van een nieuwbrief met daarin de nieuwe focus van de Stichting CZB voor de 
komende drie jaar 

 Opzetten communicatieplan voor de komende 3 jaar 
 Organisatie van wervingsactie aan de hand van concrete projecten 
 Opzetten van projecten vanuit Nederland die erop gericht zijn de (persoonlijke) 

betrokkenheid bij het werk onder de indianen te vergroten (bijvoorbeeld uitvoering van  
bouwprojecten in Brazilië door Nederlandse christenen) 



 

Ter versterking van het geestelijk onderscheid en de geestelijke en morele weerbaarheid onder de 
indianen zal de Stichting projecten ondersteunen met als doel:   

 Het mogelijk maken van regelmatig, gedegen bijbelonderwijs onder de indianen, door de 
Bijbelschool in Sao Paulo (door Odenir en Paolo) 

 Het continueren en waar mogelijk verhogen van de contactfrequentie van medewerkers en 
coördinatoren met de verschillende stammen. (vervanging deugdelijk transport) 

 Het mogelijk maken van deelname aan Discipel Training School door (jonge) indianen. 
 Het geven van praktisch onderwijs met betrekking tot , omgaan met geld, opvoeding en 

(sociale) hygiëne 
 

Als stimulans en ondersteuning van de drie gemeentes (Vila Bela, Comodoro en Vilhena)  binnen de 
MCBN in het nemen van de geestelijke en financiële  verantwoordelijkheid voor het werk onder de 
indianen, zullen de bestaande contacten worden aangewend om: 

 De gemeentes te helpen de bewustwording en betrokkenheid eenheid bij het werk onder te 
indianen te versterken en 10% van het budget van de gemeente te bestemmen aan de 
zending. 

 

Het zendingswerk is Gods werk! Laten we bidden om verdere leiding! 

 

Bestuur van Stichting CZB Nederland, 

December 2016 

 


