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nieuwsbrief

De Liefde van de Vader
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”  
Johannes 3:16

Met het Kerstfeest vieren wij de openbaring van Gods liefde voor de mensheid. 
God heeft ons zijn liefde niet alleen verklaard, maar God heeft zijn liefde bewezen!
God bewees ons zijn liefde, door ons het liefste te geven, dat Hij had: zijn enig-
geboren Zoon. 
God heeft, om zijn liefde te openbaren, het grootste offer gebracht.

De liefde van de Zoon
“Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven 
heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.” 
1 Johannes 3:16

Met het Kerstfeest vieren wij ook de openbaring van de liefde van onze Heer 
Jezus Christus voor ons. Hij bracht niet alleen een boodschap van liefde, maar 
Hij stond achter zijn woorden.
Hij stond metterdaad voor zijn Woord, door het kostbaarste te geven wat Hij 
geven kon: zijn leven! 
Zijn leven voor de mensheid, zijn leven voor ons leven. Hij stierf op Golgotha, 
opdat wij eeuwig zouden leven.

De liefde van Gods kinderen
“Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van 
te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet 
lijden?” 1 Johannes 3:17

Als wij met Kerst het feest van Gods liefde in Jezus geopenbaard vieren, 
zullen wij Hem dan niet onze wederliefde bewijzen? Laat ons dan hierin 
onze liefde tot God tonen, niet door grote woorden te spreken, maar 
door liefdedaden voor onze broeders en zusters, die in nood zijn. 
Amen

VAN DE pENNINGmEESTER

 GIFTENCODES IN CENTEN
 01 KERKEN

 02 pIONIERS

 03 BIJBELSCHOOL
      (STUDENTEN)

 04 KERSTGIFT

 05 WEDUWEN & WEZEN

 06 NOODHULp

Namens onze broeders en zusters in Indonesië, danken wij u voor uw giften en gebeden. In de 
maanden juli tot en met september heeft SA, dankzij uw steun het volgende werk in Indonesië 
kunnen verrichten:

• 59 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
• 64 weduwen ontvingen een maandelijks ‘pensioentje’;
• 12 pioniers ontvingen een maandelijkse toelage;
• 11 studenten ontvingen een Bijbelschoolopleiding.

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven van de maanden juli tot en met 
september verdeeld over de giftencodes.

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendingsprojec-
ten in Indonesië. Stichting Sinar Anugerah heeft in het derde kwartaal van 2019 meer besteed aan 
projecten dan wat zij aan reguliere giften heeft ontvangen. Dit is omdat Stichting Sinar Anugerah 
ook nalatenschappen 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.

De giften aan Kerken, Kerstgift en Noodhulp worden gereserveerd in de daarvoor bestemde ‘pot-
jes’. Wanneer wij een grote hulpvraag ontvangen vanuit Indonesië, bijvoorbeeld bij noodhulp of bij 
kerkenbouw, dan kunnen wij de hulp hieruit financieren.

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:

1. Kerken
2. Pioniers
3. Bijbelschool(studenten)
4. Kerstgift
5. Weduwen en Wezen
6. Noodhulp

Gods zegen,

A. Schuyt

projecten Inkomsten Uitgaven
01 KERKEN 271 -
02 PIONIERS 518 802

03 BIjBELScHOOL (studenten) 400 568

04 KERStGIft 120 -
05 WEDuWEN EN WEzEN 5.665 7.531

06 NOODHuLP - -
TOTAAL 6.974 8.901

Bedragen zijn in euros

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
                                                                                                                                 Jesaja 9:5 
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“Ik groeide op in een traditionele Sun-
danese familie. Toen mijn ouders van 
elkaar scheidden, moest ik bij mijn 
grootmoeder wonen. Zowel mijn vader 
als mijn moeder waren hertrouwd en ik 
paste niet meer in hun levens.

Toen mijn grootmoeder op een gege-
ven moment last kreeg van haar gebit, 
ontving ze hulp van een christelijke 
tandarts. De arts, een Chinese man, ge-
naamd Luther King, bad voor mijn oma 
na elke behandeling. Hij vertelde haar 
wie Jezus was en getuigde van zijn lief-
de. Oma werd geraakt door het Woord 
en gaf haar leven aan de Heer.

Omdat ik haar elke zondag naar de kerk 
moest brengen, kwam ik in contact met 
de jeugdgroep van de kerk. Ik werd in 
de groep opgenomen en voelde me op 
mijn plek. Uiteindelijk had ook ik mijn 
leven aan de Heer gegeven. Sinds die 
tijd wist ik, dat mijn roeping in de be-
diening lag. Zo had ik samen met mijn 
voorganger een aantal Bijbelscholen 
aangeschreven en kwamen we uit bij de 
Berea Bijbelschool in Salatiga.

Ik begon mijn studie aan de Bijbelschool 
in 2002. In deze periode leerde ik om 
spreekbeurten te geven, om mensen te 
bereiken met het evangelie en om een 
gemeente te leiden. Naast het grondig 
Bijbelonderricht werd in de opleiding 
ook aandacht gegeven aan karakter-
vorming. In de jaren dat ik nu in de be-
diening werk, kan ik zeggen, dat de op-
leiding mij de nodige toerusting heeft 
gegeven.

In de eerste jaren van mijn bediening 
had ik het niet breed. Er waren momen-
ten waarop ik geen geld had om rijst te 
kopen. Zelfs onze bruiloft konden we 
niet zelf bekostigen. Bij de geboorte 
van onze eerste kind, hadden we on-
voldoende middelen om naar het zie-
kenhuis te gaan. In menselijk opzicht 
stonden we geregeld voor onmogelijke 
tegenslagen. Maar wat bij mensen on-
mogelijk is, is mogelijk bij God!

Door genade, hadden we uiteindelijk 
een geweldig bruiloftsfeest gehad, mijn 
vrouw heeft onze dochter in het zie-
kenhuis ter wereld kunnen brengen, en 
nooit hadden we honger geleden. Prijst 
de Heer!

Als gezin hebben we in de loop van de 
jaren geleerd om in alles op de Heer te 
vertrouwen.”

Ik ben Arend Bakker. Ik ben 44 jaar ge-
lukkig getrouwd met mijn vrouw Sarah. 
Wij hebben samen twee zoons en vijf 
kleinkinderen. Sinds kort ben ik gepen-
sioneerd en heb zeeën van tijd over. Ik 
voel me verbonden met Indonesië. Mijn 
vrouw komt uit Indonesië. Ik ben gefas-
cineerd door het land, de cultuur en de 
mensen.

Een aantal maanden geleden heeft Stich-
ting Sinar Anugerah mij benaderd om 
hun team te komen versterken. Na goed 
overleg met mijn wederhelft, heb ik met 
inspraak van het bestuur, de functie als 
Voorzitter aanvaard.

Het werk van Stichting Sinar Anugerah is 
mij niet onbekend. Ik volg het werk van 
de stichting sinds de tijd dat Piet Moens 
voorzitter was. Ik zie dat de financiën 
van de stichting transparant is en, be-
langrijker, dat het geld terecht komt bij 
de mensen die het echt nodig hebben. 

Samen met u en met het geweldige team 
van vrijwilligers, willen ik mij inzetten 
voor het werk van Stichting Sinar Anuge-
rah en schouder aan schouder met onze 
broeders en zusters in Indonesië staan! 

God zegene u,
Arend Bakker

Het Bestuur verwelkomt Br Arend en Zs Sarah Bakker in het team van vrijwilligers van 
Stichting Sinar Anugerah. 
Wij zijn dankbaar dat Br Arend de taak als Voorzitter van de stichting wil opnemen. 
Onder zijn leiding zal de stichting vanaf volgend jaar nadrukkelijker het contact leg-
gen met sponsors en gemeentes.

Zs Hellen de Joode die dit jaar de ad interim Voorzittersfunctie op zich had genomen 
zal zich opnieuw toeleggen op de weduwen en wezen projecten en de organisatie 
van sponsordagen.

Omringd door de majestueuze vulkanen 
Merbabu, Sumbing en Ungaran, ligt het 
dorp Porot ingekapseld in de bergen van 
Midden-Java. Het land is vruchtbaar. Dor-
pelingen verbouwen allerlei gewassen, 
zoals koffie, cassave en bananen. In Porot 
wonen christenen, moslims en boeddhis-
ten. Het is een vredige gemeenschap.

Porot ligt vlakbij het dorp Gambangwa-
luh. De plek waar voor de tweede wereld-
oorlog de pinksterbeweging in Indonesië is 
gestart met de bediening van Moesje Alt. 
De gemeente in Porot werd na de oorlog 
door Br Barnabas opgericht.

Heden ten dage bestaat de gemeente uit 
ongeveer 300 leden. De laatste jaren is 
het aantal stabiel gebleven. Ondanks de 
aanwas van nieuwe leden, vertrekken er 
ook veel jongeren naar de stad om werk 
te zoeken.

De gemeente in Porot werd 45 jaar lang 
geleid door Br Semaun. Br Semaun, nu 
81 jaar oud, heeft begin dit jaar zijn  
bediening overgedragen aan de jonge 
charismatische voorganger Sutriswanto 
(39 jaar).  

Br Semaun zal op zijn oude dag het rus-
tiger aan doen. Hij ondersteunt de jonge 
voorganger met advies en verzorgt af 
en toe een spreekbeurt in de gemeente.  
Ondanks zijn hoge leeftijd werkt Br Se-
maun nog dagelijks op het land waar hij 
koffie en cassave verbouwt. 

Sutriswanto is gevraagd om de gemeen-
te in Porot te leiden. Als alumni van de 
Berea Bijbelschool heeft hij een goede 
staat van dienst bij verschillende dorps-
gemeentes. Sutriswanto is getrouwd en 
heeft twee kinderen, een dochter van 10 
en een zoon van 7. Het gezin woont in de 
pastorie van de kerk. 

De visie van Sutriswanto met de gemeente 
is om het gezin als kern van de samenleving 
en de kern van de gemeente centraal te 
stellen. Wij zijn de Heer dankbaar dat Hij in 
een goede opvolger van Br Semaun heeft 
voorzien voor de gemeente in Porot.

Sutriswanto heeft Stichting Sinar Anuge-
rah gevraagd of wij de gemeente willen 
helpen met de fundering van het kerk-
gebouw. In het bergachtig gebied heeft 
stevige moessonbuien de aarden funde-
ring van de kerk aangetast. Sutriswanto 
wil met de bouwvakkers van de gemeen-
te de fundering van het kerkgebouw 
verstevigen met stenen en gewapend 
beton. De gemeente heeft een deel van 
het benodigde geld gespaard. 
De gemeente heeft nog EUR 1.250 no-
dig om de benodigde materialen aan te 
schaffen.

Graag willen wij onze speciale Kerstactie 
wijden om de gemeente in Porot op een 
praktische manier te helpen. Als u een 
gift hiervoor wilt geven, dan kan dat o.v.v. 
‘Kerstgift Porot’. Als u gebruik maakt van 
de acceptgiro, dan kunt u uw gift mar-
keren met de giftencode in centen ‘04’, 
Kerstgift.

Namens de broeders en zusters in Indo-
nesië, hartelijk dank!

Kerkgebouw Ngalarangan in aanbouw

Stichting Sinar Anugerah verbindt broe-
ders en zusters in Nederland en in Indone-
sië met elkaar. Enkel door genade mogen 
wij in Nederland in overvloed leven. Daar-
om staan wij onze broeders en zusters in 
Indonesië bij in hun nood.

Een voorbeeld van een langdurige ver-
binding tussen Nederland en Indonesië, is 
onze steun aan de gemeente in Porot. In de 
afgelopen 50 jaar heeft de stichting met uw 
donaties de dorpsgemeente in Porot bijge-
staan in hun nood. Samen hebben we voor-
gangersgezinnen geholpen, weduwen en 
wezen bijgestaan in hun nood en hebben 
we bijgedragen aan meerdere uitbereidin-
gen van het kerkgebouw.

Porot Even voorstellen,

Welkom

Kerstgift aan  
de gemeente in Porot

De Gemeente in Porot  

Broeder Sutriswanto   Broeder Semaun   

De Getuigenis 
van Sutriswanto
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