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 giFtenCOdes in Centen
 01 KerKen

 02 piOniers

 03 BiJBeLsCHOOL
      (stUdenten)

 04 KerstgiFt

 05 WedUWen & WeZen

 06 nOOdHULp

projecten inkomsten Uitgaven

01 KerKen
Het afbouwen van het kerkgebouw en/of voorzien in inventaris van dorpsge-
meentes. In 2017 heeft Stichting Sinar Anugerah bijgedragen aan de bouw van 
het kerkgebouw in het dorp Ngalarangan.

1.769 2.191

02 piOniers 
Het ondersteunen van 17 pioniers middels een maandelijkse toelage. Deze 
pioniers brengen het evangelie in de onbereikte gebieden van Indonesië.

3.256 4.556

03 BiJBeLsCHOOL (studenten)
Het financieel sponsoren van 12 getalenteerde Bijbelschoolstudenten die hun 
studie niet zelf kunnen bekostigen en het ondersteunen van Bijbelscholen met 
een specifieke missie voor zending in de operationele kosten en benodigdheden.

2.691 6.199

04 KerstgiFt
Het bieden van een extra gift met Kerst aan gesponsorde weduwen, wezen / 
kansarme kinderen, Bijbelschoolstudenten en pioniers en het bieden van een 
extra gift met Kerst aan de kinderprojecten in Medan, Bandung en Solo.

1.416 6.433

05 WedUWen en WeZen
Het bieden van goede verzorging en onderwijs aan 109 wezen / kansarme 
kinderen. Het bieden van een maandelijkse financiële tegemoetkoming aan 
62 weduwen die in armoede leven. Het ondersteunen van weeshuizen in de 
operationele kosten en benodigdheden.

20.344 35.848

06 nOOdHULp
In 2017 was er gelukkig geen aanleiding geweest om een oproep te doen t.b.v. 
noodhulp in Indonesië. De gelden die in 2017 voor noodhulp zijn ontvangen 
worden in het noodhulpfonds gereserveerd.

590 -

tOtaaL 30.066 55.227

Bedragen zijn in euros

Namens onze broeders en zuster in Indonesië, danken wij u voor uw giften en gebeden in het af-
gelopen jaar. Dankzij uw giften heeft SA in 2017 vele hulp-zendingsprojecten in Indonesië kunnen 
verrichten. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de geboden steun in 2017:
• 109 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
• 62 weduwen ontvingen een maandelijks ‘pensioentje’;
• 17 pioniers ontvingen een maandelijkse toelage;
• 12 studenten ontvingen een Bijbelschoolopleiding.

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendingsprojec-
ten in Indonesië. In bovenstaand overzicht ziet u dat Stichting Sinar Anugerah in 2017 meer heeft 
besteed dan wat zij aan reguliere giften voor projecten heeft ontvangen. Dit is omdat Stichting 
Sinar Anugerah ook nalatenschappen en legaten van sponsors ontvangt. Ook deze inkomsten wor-
den zo snel en zo goed mogelijk besteed aan het werk in Indonesië.

Bijgevoegd aan deze nieuwsbrief vindt u uw jaaropgave. Mocht u hierover vragen hebben, dan 
kunt u contact met ons opnemen.

Gods zegen, A. Schuyt

Als u een gift wilt overmaken door middel van een acceptgiro, dan kunt u met 
behulp van de giftencodes in centen aangeven waarvoor het bestemd is. Wilt u 
bijvoorbeeld 50 Euro geven aan ‘Weduwen en Wezen’, dan vult u 50,05 Euro in op 
uw acceptgiro. Dan weten wij dat deze gift bestemd is voor weduwen en wezen. 
Hieronder ziet u de giftencodes in centen:
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Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester,
luidt het Woord des Heren,
gedachten van vrede en niet van onheil,
om u een hoopvolle toekomst te geven 
Jeremia: 29 v 11 

nieuwsbrief
De weduwen uit het platteland die gesteund 
worden door Stichting Sinar Anugerah heb-
ben het niet breed. Daarom organiseert Br 
Karel Schubert een keer per jaar een dagje uit 
voor de weduwen. 

Winkelen in de grote stad

Bovenstaande woorden sprak God aan 
de profeet Jeremia. Zij waren gericht 
aan het volk die in Babel in balling-
schap leefden. Hij gaf de belofte, dat 
Hij hen terug zou brengen naar de 
plaats vanwaar zij gekomen waren. 
Hij beloofde dat Hij zich aan hen zou 
openbaren, als zij Hem met geheel hun 
hart zouden zoeken.

De boodschap van een hoopvolle toe-
komst is één van de doelstellingen van 
Stichting Sinar Anugerah. Soms lijkt 
ons werk als een druppel op een gloei-
ende plaat. Echter voor de zwakken die 
ondersteund worden en voor de onge-
lovigen die bereikt worden met het 
evangelie, maakt het uitgestrekte hand 
het verschil uit tussen dag en nacht.

Samen met u geven wij kansarme kin-
deren een hoopvolle toekomst, door 
hen op de juiste pad te begeleiden 
en een goede opleiding te geven. Wij 
helpen bijbelschoolstudenten die hun 
opleiding niet zelf kunnen betalen om 
hun roeping te verwezenlijken. Een 
liefdevolle toekomst geven wij aan 
arme weduwen die een leven lang op 
het veld hebben gewerkt middels een 
klein pensioentje. Wij geloven dat wij 
samen onderdeel zijn van het lichaam 
van Christus. Wij geloven dat de Heer 
ons op een specifieke plek in het li-
chaam heeft geplaatst tot eer en glorie 
van Hem!

Onze hulp reikt verder dan de levens 
van onze broeders en zusters in de Heer. 

Door de liefde van onze Heer praktisch 
om te zetten naar hulp en ondersteu-
ning voor alle mensen in Indonesië, to-
nen wij Zijn liefde aan de mensen die 
God nog niet kennen, opdat ook zij de 
beslissing zullen nemen om Christus 
aan te nemen in hun leven.

Ook dit jaar wil Stichting Sinar Anuge-
rah samen met u tot zegen zijn voor de 
mensen in Indonesië. Wij hebben uw 
steun hard nodig! Bid voor Indonesië 
en laten wij samen dat sprankje hoop 
zijn in hun toekomst!

God zegene u allen,
Tom de Vries

Reizen naar de grote stad en daar winkelen 
voor nieuwe kleren is vrijwel onmogelijk voor 
de weduwen. Dus kwam Br Karel vorig jaar op 
het idee om de weduwen voor een dagje uit 
te brengen naar de grote stad Semarang. In 
kleine busjes werden zij thuis opgehaald en 
naar de grote stad gebracht. Eenieder kreeg 
Rp. 300.000 (EUR 20), waar ze in een groot 
winkelcentrum nieuwe kleren konden ko-
pen. De meesten van hen hebben nog nooit 
een grote kledingzaak bezocht. “We weten 
niet wat we moeten uitkiezen, er is zoveel om 
te zien,” zegt een van de weduwen. Na het 
winkelen genoten de weduwen van een geza-
menlijke maaltijd in een eenvoudig restaurant 
en werden ze weer thuisgebracht.



“…elke morgen zijn 
zij nieuw…”  

Kerstviering in Medan

Kerstviering in Bandung

Projector en Rice Cookers

Koelkast

Printer

I n Medan op het eiland Sumatra en in 
Bandung op het eiland Java onder-
steunt Stichting Sinar Anugerah meer 

dan 250 kansarme kinderen middels gra-
tis kleuterscholen, naschoolse opvang en 
huiswerkbegeleiding. De kinderen krijgen 
goede educatie en gezonde voeding. Ook 
wordt hen sociale vaardigheden bijge-
bracht en leren zij de basisbeginselen van 
het Christelijk geloof.

Met Kerst werden in zowel Medan als in 
Bandung feestelijke vieringen gehouden, 
waar de kinderen door sport en spel het 
Kerstverhaal meekrijgen. Na afloop kreeg 
iedereen een mooi presentje mee.

Dank u wel voor uw steun! Met dit werk 
bereiken wij de kinderen en hun ouders 
met het evangelie. 

Met Kerst hebben wij het PA Silo Kinder-
tehuis verrast met een aantal kerstgiften. 

Wij wisten dat hun koelkast na vele jaren 
van dienst kapot was gegaan en dat zij da-
gelijks de rijst in grote pannen op houtvuur 
kookten. Wij hebben hen daarom met 
Kerst een grotere en zuinigere koelkast en 
twee elektrische rijstkokers gegeven.

Ook hebben de kinderen van PA Silo lang 
gebeden voor een beamer. Met Kerst heb-
ben wij hen ook een beamer gegeven met 
een groot scherm. Met een beamer in de 
grote zaal kunnen teksten van liederen op 
scherm getoond worden tijdens samen-
komsten, kinderen kunnen oefenen met 
presenteren - een belangrijke vaardigheid 
om later in het bedrijfsleven succesvol te 
zijn - en er kan samen naar films en docu-
mentaires gekeken worden.

Voor het kantoortje van het kindertehuis 
hebben wij een nieuwe printer gekocht. De 
vorige printer was een matrixprinter uit de 
jaren 90 en voldeed niet meer aan de eisen.

De kinderen en medewerkers van PA Silo 
danken u voor de geweldige kerstgiften 
en nodigen u uit om eens een keer langs te 
komen in het kindertehuis in Karanganyar, 
vlakbij de stad Surakarta in Midden-Java. 

Kerstviering in Medan en Bandung

Kerstgift PA Silo Kindertehuis

“Terima kasih Tuhan Yesus  
untuk baju dan sepatu baru!”

Ibu Lusi

Klaagliederen 3:22-25

Elke dag heeft zijn eigen zorgen,
Iedere hart kent zijn eigen verdriet;
Mensen kunnen je vaak niet helpen,
Alleen Gods trouw verandert niet.

Iedereen is weleens ontmoedigd,
Te groot of te zwaar lijkt dan de last
En als wij die niet meer kunnen dragen,
Is daar Zijn hand: Hij houdt ons vast.

Mijn ziel is verblijd: mijn deel is de Here!
Groot is Zijn goedheid voor wie Hem 
verwacht,
Want vele zijn Zijn barmhartigheden,
Op Hem is mijn hoop en in Hem 
mijn kracht.

Het zijn de gunstbewijzen des Heren
Dat ‘k door genade nog leven mag;
Omdat Zijn grote en machtige 
daden steeds om mij heen zijn, opnieuw… 
elke dag.

Zs Judith

Juli 1994

Met Kerst kregen de kinderen die gesteund worden door Stichting Sinar Anugerah 
in Salatiga en omgeving eenieder Rp 300.000 (EUR 20) als cadeau om zelf nieuwe 
kleren of schoenen te kopen. Om er zeker van te zijn dat het geld besteed wordt 
aan nieuwe kleren voor de kinderen, moeten de kinderen de aankoop bon aan onze 
medewerkers laten zien. In het verleden wilden sommige ouders namelijk nog wel-
eens gebruik maken van de gelegenheid om voor zichzelf nieuwe kleren te kopen.

Op de foto ziet u Melody uit groep 4 in haar nieuwe kerstkleding. Melody dankt De 
Here Jezus en de sponsors voor haar nieuwe schoenen.

Op 92-jarige leeftijd heeft ibu Lusi haar stijl om op de 
foto te staan niet verloren. Zij heeft een leven lang 
als dag arbeider op het land gewerkt. Dat is nu te 
zwaar voor haar. Tegenwoordig werkt zij als traditio-
nele Javaanse masseuse (pijit). 

Zij woont met haar dochter en haar gezin in het 
dorpje Porot, vlakbij Gambangwaluh. Zij vertelt ons 
dat zij erg blij is dat het schaap die zij thuis onder-
houdt net lammeren heeft gekregen. Met Kerst 
heeft zij als cadeau Rp 250.000 (EUR 17) van Stichting 
Sinar Anugerah ontvangen. Zij spaart dit geld op om 
een geit te kunnen kopen. 

In het dorp is een geit een goede investering. Het 
geeft melk en als het volgroeid is kan het verkocht 
worden voor de slacht. Omgerekend kan een geit 
20% rendement opleveren over de initiële investe-
ring. Dat is vele malen hoger dan wat wij tegenwoor-
dig op onze spaarrekening ontvangen. Wel is het zo 
dat schapen en geiten elke dag moeten eten. Daar-
om staat ibu Lusi elke ochtend vroeg op om vers gras 
te verzamelen. Een gezonde ochtendgymnastiek!


