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nieuwsbrief

‘Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ont-
moeten in zijn tempel’.    Psalm 27:4

Wat een gebed! Het verlangen van 
David om bij de Heer te zijn, is sterker 
dan zijn liefde voor de pracht en praal 
van het koningschap, en belangrijker 
nog dan zijn toewijding om het volk 
Israël te leiden.

Laat dit aan het begin van het jaar 
ook ons gebed zijn. Door het vol-
brachte werk van de Heer kunnen wij 
zonder schaamte, in vol vertrouwen 
het huis van de Heer binnen gaan en 
daar te blijven alle dagen van ons le-
ven! Hallelujah! 

Wij weten dat we in Zijn tegenwoor-
digheid zijn door de Geest die Hij ons 
heeft gegeven. Wie zich aan zijn ge-
boden houdt blijft in God, en God in 
hem. Laten we niet liefhebben met de 
mond, met woorden, maar waarach-
tig, met daden. Dan weten we dat we 
voortkomen uit de waarheid en kun-
nen we met een gerust hart bij God 
zijn. (1 Joh 3:18-19, 24)

Als ons hart ons niet aanklaagt, kun-
nen we ons vol vertrouwen tot God 
wenden en ontvangen we van hem 
wat we maar vragen, omdat we ons 
aan zijn geboden houden en doen 
wat Hij wil. En zelfs als ons hart ons 
aanklaagt: God is groter dan ons hart, 
hij weet alles. (1 Joh 3:18-24)

Zo is de liefde bij ons werkelijk ge-
worden, want hoewel wij nog in 
deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De 
liefde laat geen ruimte voor angst; 
volmaakte liefde sluit angst uit, want 

angst veronderstelt straf. In iemand 
die angst kent, is de liefde geen wer-
kelijkheid geworden. (1 Joh 4:17-18) 

In een wereld die snel verandert, waar 
ontwikkelingen in politiek, economie 
en maatschappij onvoorspelbaar lij-
ken zijn, kunnen we ons soms over-
weldigd voelen door een gevoel van 
angst of boosheid. In ons persoonlijk 
leven kunnen zich ook situaties voor-
doen die ons volledig in de greep 
houden. Dan lijkt het alsof de hemel 
van koper is. 

In deze momenten is het goed te 
beseffen dat, geestelijk gezien, we 
onszelf buiten Gods huis hebben ge-
plaatst. Wij zijn zelf naar buiten ge-
lopen. Vaak gebeurt dit onbewust. 
Wanneer we dit in de gaten hebben, 
dan mogen wij de keus opnieuw ma-
ken om bij God te zijn. Het werk van 
onze Heer Jezus Christus is volbracht 
en kan nooit ongedaan gemaakt wor-
den! Hallelujah!

De Heer weet hoe wij in elkaar zit-
ten en dat we af en toe verdwalen. 
In Psalm 27:8 gebiedt Hij ons dan ook: 
“Zoek mijn nabijheid!”

Laten met Koning David verwachten 
de goedheid van de Heer te zien in 
het land van de levenden.
Wacht op de Heer, wees dapper en 
vastberaden, ja wacht op de Heer!

Gods zegen,
Anthony Schuyt

VAN DE pENNINGmEESTER

 GIFTENCODES IN CENTEN
 01 KERKEN

 02 pIONIERS

 03 BIJBELSCHOOL
      (STUDENTEN)

 04 KERSTGIFT

 05 WEDUWEN & WEZEN

 06 NOODHULp

projecten Inkomsten Uitgaven

01 KERKEN
Ondersteuning bij kerkenbouw en aankoop van kerkinventaris in dorpen.
In 2018 heeft SA geen aanvragen ontvangen van dorpsgemeentes.
De giften t.b.v. kerkenbouw worden gereserveerd voor nieuwe aanvragen.

1.001 -

02 pIONIERS 
Ondersteuning van 17 pioniers die het evangelie onder onbereikte bevolkings-
groepen van Indonesië brengen.

2.326 3.572

03 BIJBELSCHOOL (studenten)
Ondersteuning van 2 bijbelscholen en 12 studenten met een missie voor zending. 3.028 4.347

04 KERSTGIFT
Een extra gift met Kerst aan weduwen, kansarme kinderen, pioniers en bijbel-
schoolstudenten.

1.156 2.927

05 WEDUWEN EN WEZEN
Ondersteuning aan 145 kansarme kinderen en 69 weduwen. 24.872 29.209

06 NOODHULp
Noodhulp en hulp bij wederopbouw aan slachtoffers van de tsunami in 
Sulawesi.

1.105 5.000

TOTAAL 33.488 45.055

Bedragen zijn in euros

Namens onze broeders en zusters danken wij u voor uw giften en gebeden. Met uw giften heeft 
Stichting Sinar Anugerah hulp- en zendingsactiviteiten in Indonesië verricht. Hierbij geven wij u 
een verslag van de activiteiten en financiën over het afgelopen jaar:

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendings-
projecten in Indonesië. Stichting Sinar Anugerah heeft in 2018 meer besteed aan projecten dan wat 
zij aan reguliere giften heeft ontvangen. Dit is omdat Stichting Sinar Anugerah ook nalatenschap-
pen en legaten van sponsors heeft ontvangen. Ook deze inkomsten worden zo snel en zo goed 
mogelijk besteed aan het verbreiden van het koninkrijk van God in Indonesië.

Gods zegen, 
A. Schuyt

Als u een gift wilt overmaken door middel van een acceptgiro, dan kunt u met behulp van de 
giften codes 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:

Jaarverslag 2018
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Middels uw giften ten behoeve van 
het Noodhulpfonds van Stichting Si-
nar Anugerah (giftencode 06) hebben 
wij de nood van getroffenen kunnen 
lenigen. Wij hebben bijgedragen aan 
de distributie van muskietennetten, 
slaapmatten, (sarong)dekens, EHBO & 
hygiëne pakketten, jerrycans en mate-
riaal om noodonderkomens te bouwen,  
zoals zeilen, touwen en spijkers.

Omdat wij het belangrijk vinden dat 
uw giften zo efficiënt en effectief mo-
gelijk worden aangewend om getroffe-
nen op Sulawesi te helpen, hebben wij 
de noodhulp niet zelf opgezet, maar 
in plaats daarvan de christelijke nood-
hulporganisatie Medair ondersteund 
met een gift van EUR 5.000.

De wederopbouw van het gebied is 
volop in gang. Publieke voorzieningen 
zoals wegen, scholen en winkels moe-
ten opnieuw gebouwd worden. Daar-
naast is een groot deel van de rijstoogst 
mislukt, wat een belangrijke bron van 
inkomsten is voor de lokale bevolking. 
De Indonesische regering draagt uiter-
aard bij aan de wederopbouw van het 
gebied, maar hulp vanuit een christelij-
ke visie en compassie zal in de komende 
tijd nog hard nodig blijven.

U kunt meehelpen aan de weder-
opbouw in Sulawesi door een gift 
over te maken onder vermelding van 
‘Noodhulp Sulawesi’ of giftencode in 
centen ‘06’.

Met Kerst geeft Stichting 
Sinar Anugerah traditie-
getrouw een extra gift aan 
de weduwen, kansarme 
kinderen, pioniers en bijbel-
schoolstudenten, in de vorm 
van één extra maand finan-
ciële ondersteuning. Voor 
de meesten is dit een uitge-
lezen kans om te sparen of 
om nieuwe kleren te kopen. 
Namens onze broeders en 
zusters, bedankt voor uw 
steun!

Ibu Marsih (hiernaast op de 
foto) dankt u voor uw hulp 
en gebeden.

Tom en Anneke de Vries hebben, na 12 jaar 
met veel plezier voor Stichting Sinar Anu-
gerah gewerkt te hebben, besloten om hun 
taken in januari 2019 neer te leggen en zich 
te focussen op hun familie, de gemeente en 
wat de Heer verder van hen wilt. Tom heeft 
als Voorzitter de stichting geprofessionali-
seerd en het sponsorprogramma opgezet. 
Anneke - van wie de grootmoeder was opge-
voed door wijlen zuster Alt - schreef regelma-
tig artikelen in de SA nieuwsbrief en was de 
stralende gastvrouw op de SA familie dagen. 
Wij zijn Tom en Anneke zeer dankbaar voor 
hun inzet in de afgelopen 12 jaren en bid-
den hen Gods zegen en gezondheid toe.  

Hellen de Joode neemt het voorzitterschap 
over. Hellen en haar man Emile zijn lid van de 
Life House gemeente in Amsterdam. Zij heb-
ben samen 3 kinderen en 3 kleinkinderen. 
Hellen is als bestuurslid 14 jaar werkzaam 
voor Stichting Sinar Anugerah. In deze pe-
riode heeft zij de weduwen en wezen pro-
jecten beheert en de SA familiedagen geor-
ganiseerd. Wij wensen Hellen succes in haar 
nieuwe rol.

Tom en Anneke

Bedankt 
voor uw Kerstgift!

Noodhulp Sulawesi

Op 28 september 2018 werd het eiland Sulawesi getroffen door 
een aardbeving met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter. 
De gevolgen waren catastrofaal. Door de aardbeving ontstond 
er een dodelijk verwoestende tsunami die aan land kwam met 
een snelheid van 800 km/u en golven van zes meter hoog. Meer 
dan 2.000 mensen zijn omgekomen. Bovendien zijn meer dan 
67.000 huizen zwaar beschadigd of verwoest waardoor zo’n 
330.000 mensen dakloos werden. 

capture63 / Shutterstock.comSulawesi

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wondere stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men hier op aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Heilig oord vol licht en glorie, waar 
de boom des levens bloeit,
en de stroom van levend water door 
de gouden Godsstad vloeit.

Schoon tehuis voor moede pelgrims 
komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken bij 
de springende fontein.
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten in 
het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tra-
nen in het nieuw Jeruzalem.

Pärleporten, F.A.Blom, 1917
vertaald door M.A. Alt

Lichtstad met uw 
paarlen poorten

Ter inspiraTie

Giften
code in centen:

06 Noodhulp
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