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nieuwsbrief

“Gelukkig wie door u gekozen is  
en u mag naderen, 
Hij mag wonen in uw voorhoven.”  

Wij genieten het goede van uw huis,
Het heilige van uw tempel.

Ontzagwekkend is uw antwoord,
U doet recht en redt ons, God,
Op u hopen de einden der aarde,
De verten van de zee.

U hebt met de kracht de bergen vastgezet,
U bent omgord met macht,
U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën,
Het gebulder van de golven,
Het tumult van de volken.

Psalm 65:5-8

Geprezen zij God, die onze toevlucht en 
vesting is! Als het leven soms tegen zit, dan 
mogen we weten dat Hij voor ons uit gaat. 
Hij baant de weg en zal ons bijstaan en geen 
moment van onze zijde wijken. Laten we ons 
door niets ontmoedigen!

Geprezen zij God, Vader van onze Heer Jezus 
Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, 
de God die ons altijd troost en ons in al onze 
ellende moed geeft, zodat wij door de troost 
die wijzelf van God ontvangen, anderen in al 
hun ellende moed kunnen geven.

Gods zegen,
Anthony Schuyt

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 april tot en met juni heeft SA, dankzij uw steun het volgende werk in Indonesië kunnen 
verrichten:

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

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven van de maanden april tot en 
met juni 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 tweede 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 stichting zijn wij bij wet verplicht om u te infomeren over ons privacybeleid en de bescherming 
van uw persoonlijke informatie. Stichting Sinar Anugerah houdt zich aan de regels die de Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. U kunt het beleid nalezen op onze website 
www.sinaranugerah.nl.

Wij respecteren uw privacy en nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te bescher-
men. Onze waarden integriteit en verantwoording zijn leidend bij de zorg voor uw persoonsgege-
vens. We gaan als goede rentmeesters om met uw persoonsgegevens en gebruiken ze op de juiste 
manier en bewaren ze veilig.

Wij verzamelen uitsluitend informatie die u ons rechtstreeks verstrekt. We kunnen uw persoonsge-
gevens op de volgende manieren gebruiken: om giften die we van u ontvangen te verwerken en u 
daarvoor te bedanken, om u de nieuwsbrief toe te sturen, om u te berichten over sponsordagen, 
om een vrijwilligersverband met u aan te gaan en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Stichting 
Sinar Anugerah zal nooit uw persoonsgegevens verkopen of delen met derden voor hun eigen 
gebruik.

Voor vragen met betrekking tot het privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via: 
info@sinaranugerah.nl of telefonisch: 06 24964654

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 252 -
02 PIONIERS 578 791

03 BiJBelSchool (studenten) 470 593

04 KERStGIft - -
05 WEDUWEN EN WEzEN 5.453 7.663

06 NOODHULP 190 -
TOTAAL 6.943 9.047

Bedragen zijn in euros

Privacybeleid
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Mijn naam is Indah, ik kom uit het eiland Nias in de pro-
vincie Noord-Sumatra. Ik heb tien broers en zussen. Ik ben 
nummer negen. Mijn ouders werken op de rubberplantage.  
Zij wilden dat ik na mijn middelbare school werk ging zoeken, 
maar ik had andere plannen. Ik wilde graag een weeshuis opzet-
ten om de straatkinderen van onze eiland op te vangen. Ik geloof  
dat de Heer mij dit op het hart heeft gelegd.

De voorganger van onze gemeente had mij geholpen met het zoeken van een geschikte 
vervolgstudie. Een Bijbelschoolopleiding lag voor de hand, omdat ik graag de straatkin-
deren wilde bereiken met het Evangelie. Zo kwamen wij terecht bij de Berea Bijbelschool.  
Ik werd toegelaten tot de studie en de gemeente en mijn lieve broer hadden mijn inschrijf-
geld en mijn reis naar Java bekostigd.

Ik ben de Heer dankbaar dat ik mag studeren aan de Berea Bijbelschool. Ik heb in de afge-
lopen semesters ontzettend veel geleerd. Ik ben nu bijna klaar met mijn studie en ik kijk uit 
om terug te gaan naar mijn eiland.
Ik dank u voor uw steun aan mij en ik bid u Gods zegen toe.

“Zie, een wolkje als eens mans hand…”  
1 Kon. 18:43-44

Als wij bidden tot de Heer, als wij een offer 
willen brengen voor Hem, dan zal de Heer 
antwoorden uit de hemel.

In Israël heerste een grote droogte, omdat 
Gods volk van Hem was afgedwaald, maar 
Elia bouwde een altaar voor de Heer, hij 
bracht daar een zoenoffer voor het volk 
en de Heer antwoorde met vuur; als teken, 
dat Hij het offer aannam.
Toen zond de Heer ook de regen, de regen 
die het dorre land weer vruchtbaar maakte.

De wereld om ons heen is dor en droog, 
de machten van zonde en ongerechtig-
heid nemen hand over hand toe, maar 
nog zijn er tallozen die als in Elia’s tijd hun 
knie niet voor satan hebben gebogen. Laat 
ons opklimmen naar de hoogten van Gods 
bergen en opzien naar de hemel, want de 
Heer heeft ons de late regen beloofd.

Reeds zien wij met het geloofsoog een 
wolkje als eens mans hand, en hier en daar 
zijn de tekenen van een geestelijk ontwa-
ken.

Jacobus schrijft in zijn brief: “de landman 
wacht en heeft geduld, totdat de vroege 
en de late regen gevallen is.” Jac. 5:7

Want de Heer wil regenstromen geven op 
het dorre land, opdat het uitspruite, groen 
worde en rijke vrucht mag dragen voor de 
laatste oogst – voordat Jezus wederkomt.

Willen wij ook delen in de oogst?

Wanneer wij bidden voor de zending, offe-
ren voor Gods werk, dan mogen wij opzien 
naar de hemel, dan zal ons geloofsoog de 
wolk zien; want de spade regen gaat val-
len!

D. Koppele
Huizen N.H. Aug 1975

Mijn naam is Eliezer. Ik kom uit het eiland Sumba in de provincie Oost-Nusa Tenggara. In 
2015 was ik tot geloof gekomen door een evangelisatie actie van de Berea Bijbelschool. 
Het evenement werd bij ons in het dorp gehouden. In de dienst werd ik door Gods Geest 
geraakt. Ik was naar voren gegaan en een aantal studenten hebben voor mij gebeden. 
Die dag had ik mijn leven aan de Heer gegeven! 

Nu studeer ik zelf aan de Berea Bijbelschool en neem ik deel aan verschillende evangelisa-
tie acties. Na mijn studie wil ik terug keren naar Sumba om de bediening in te gaan. Mijn 
hoop is dat ik op een dag zelf een gemeente op Sumba mag leiden.

Mijn naam is Yusi. Ik kom uit het eiland Belitung. Het eiland ligt ten oosten van het grote 
eiland Sumatra. In de gemeente in Belitung hielp ik mee in de bediening. Mijn grote 
voorbeeld is onze voorganger. Ik vind dat zij de gemeente op een geweldige manier 
leidt. Zij heeft gestudeerd aan de Berea Bijbelschool. 

Nu studeer ik zelf aan de Berea Bijbelschool. Zonder de hulp van mijn gemeente en 
zonder de hulp van Stichting Sinar Anugerah was dit niet mogelijk geweest. Ik wil u 
daarvoor hartelijk danken!

Na mijn studie wil ik terugkeren naar mijn eiland. Ik wil een getuige zijn van Gods liefde 
aan de kinderen en tieners van Belitung.

Mijn naam is Nikodemus. Ik kom uit het eiland Biak in West-Papua. Ik ben opgegroeid 
in een groot gezin. Ik heb vijf broers en twee zussen. Mijn vader werkt als dagarbeider 
op het land. Mijn moeder zorgt thuis voor de kinderen. Op mijn twaalfde was ik met 
onze kennis verhuisd naar Medan in Noord-Sumatra. Daar heb ik een middelbare school-
opleiding gevolgd. Het is in onze cultuur gewoon dat familie en goede vrienden van de 
familie elkaar helpen. Mijn familie had het niet breed en goede vrienden van de familie 
kon in Medan voor mij zorgen.

Al op vrij jonge leeftijd wist ik dat ik evangelist wilde worden. Via mijn kennissen in  
Medan was ik in contact gekomen met een voorganger in Padang in West-Sumatra. Ik 
reisde af naar Padang om daar in de gemeente te werken. Twee jaar lang had ik zon-
dagschooldiensten, celgroepen en bidstonden geleid. Het was voor mij de bevestiging 
dat dit het werk is, dat de Heer mij heeft toevertrouwd. Mijn visie is om uiteindelijk een 
gemeente te leiden.

Op voordragen van mijn voorganger, was ik toegelaten aan de Berea Bijbelschool. Hier ont-
vang ik de training en geestelijke toerusting die ik nodig heb voor mijn bediening. Ik dank de 
Heer voor zijn genade en ik dank u voor uw ondersteuning en gebed. Na mijn studie wil ik 
terugkeren naar de gemeente in Padang, want ik geloof dat de Heer mij daar heeft geplaatst. 

I  n Lucas 10 roept Jezus zijn discipelen 
op om te bidden voor arbeiders om 
de oogst binnen te halen: “De oogst 

is groot, maar arbeiders zijn er weinig; 
vraag dus de eigenaar van de oogst of hij 
arbeiders wil sturen om de oogst binnen 
te halen.”

In deze Bijbeltekst moedigt de Heer ons aan om 
actief deel te nemen aan de oogst. De Eigenaar 
van de oogst verhoort het gebed van de recht-
vaardigen en stuurt arbeiders om de oogst bin-
nen te halen. 

Stichting Sinar Anugerah heeft in de afgelopen 
55 jaar met uw steun vele jonge mannen en 
vrouwen mogen opleiden en toerusten voor het 
zendingsveld. Hierdoor zijn honderden kerken 
gesticht en duizenden Indonesiërs bereikt met 
het Evangelie. Wat een voorrecht om zo samen 
in dienst te staan van onze Heer!

Onvermoeid werken wij door om het goede 
nieuws bekend te maken in Indonesië. Zo on-
dersteunt Stichting Sinar Anugerah de Berea Bij-
belschool in het stadje Salatiga in de provincie 
Midden-Java, waar de stichting beurzen geeft 
aan studenten die de studie niet zelf kunnen 
betalen.

Graag willen wij vier van deze studenten aan u 
voorstellen: Indah, Eliezer, Yusi en Nikodemus. 
Deze jonge mensen hebben hun levens toege-
wijd aan de Heer. Op wonderlijke wijze zijn zij 
door God geleid om te studeren aan de Berea 
Bijbelschool. Graag willen wij hun getuigenissen 
met u delen.

Kerkgebouw Ngalarangan in aanbouw

Onlangs las ik een mooi artikel uit een 
oude nieuwsbrief van Stichting Sinar Anu-
gerah. Het artikel was 44 jaar geleden ge-
schreven door Br. Koppele. 
Br. Koppele was lid van het bestuur van 
de stichting, wat toen nog Salam Aleikum 
heette. Het is een ‘Gouwe Ouwe’ die ik 
graag met u ter bemoediging wil delen. 

Klim omhoog, zie uit…

Tempo Doeloe Indah 25 jaar

Eliezer 25 jaar

Yusi 23 jaar

Nikodemus 26 jaar

Bid de Heer voor 
arbeiders…
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