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In de laatste tijd zien we grote veranderingen in de wereld en 
in onze naaste omgeving. Dagelijks worden wij overspoeld met 
berichtgeving over aanslagen, hongersnoden en oorlogen. Soms 
worden wij in onze directe omgeving geconfronteerd met zaken 
die ons bedrukken. Dan voelt het alsof wij uit het veld worden 
geslagen. Wij voelen angst en verdriet.

Als Gods kinderen mogen wij weten, dat de Heer over ons waakt 
en ons helpt in elke situatie. Ik ben in het bijzonder bemoedigd 
door bovenstaande Psalmen, die ik graag met u deel. Het is een ci-
taat uit Psalmen 116, dat gaat over de rust en vrede die God geeft. 
In vers 7 lezen wij, dat de Heer ons heeft welgedaan. Hij heeft ons 
zijn trouw, genade en verlossing gegeven!

Er is daarom hoop voor de toekomst! Hoop voor onze dierbaren! 
Hoop voor Indonesië! Hoop voor de wereld!

God zegene u allen,

Tom de Vries

 giFtenCOdes in Centen
 01 KerKen

 02 piOniers

 03 BiJBeLsCHOOL
      (stUdenten)

 04 KerstgiFt

 05 WedUWen & WeZen

 06 nOOdHULp

projecten inkomsten Uitgaven
01 KERKEN 471

02 pIONIERS 1.129 1.290

03 BIjBELSchOOL (studenten) 738 1.795

04 KERStGIft 300

05 WEDuWEN EN WEzEN 3.158 10.178

06 NOODhuLp 200

tOtaaL 5.996 13.263

Bedragen zijn in euros

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. hiernaast 
ziet u de giftencodes in centen: 

Gods zegen,
A. Schuyt

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

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

SA heeft daarnaast bijgedragen aan de trainingskosten van de Sp3 pioniersbijbelschool. hieronder 
ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven van de maanden januari tot en met maart 
verdeeld over de giftencodes.

De reguliere giften worden zo snel mogelijk verantwoord besteed aan hulp- en zendingsprojecten 
in Indonesië. Giften ontvangen voor Kerken, Noodhulp en Kerstgift worden in potjes apart gezet. 
Deze gelden worden ingezet zodra respectievelijk een kerk, een noodhulpactie of een Kerstactie 
gefinancierd moet worden. In bovenstaand overzicht ziet u dat SA in totaal meer heeft besteed 
dan wat zij aan giften heeft ontvangen. Dit komt omdat SA ook nalatenschappen en legaten van 
sponsors ontvangt. Ook deze inkomsten worden zo snel en zo goed mogelijk besteed aan het werk 
in Indonesië.
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54e jaargang • nr 2 • Mar / Apr 2017

(5) ‘Genadig is de Heer en rechtvaardig,
Onze God is een ontfermer.
(6) De Heer bewaart de eenvoudigen;
Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.
(7) Keer weder, mijn ziel, tot uw rust,
Omdat de Heer u heeft welgedaan.
(8) Want Gij hebt mijn leven van de dood gered,
Mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot.
(9) Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren
In de landen der levenden’ 

nieuwsbrief

God sprak ‘kijk niet naar de omvang van uw nood, maar 
kijk naar de grootheid van God. Uw omstandigheden 
verhinderen u Mijn almacht te zien’.

Als uw ogen op de omstandigheden gericht blijven, zal 
de duivel die omstandigheden gebruiken om u te ont-
moedigen en te verslaan. Daarmee doet de duivel ook 
een aanval op het geschreven en Levende Woord van 
God.

Uw overwinning staat vast als uw ogen gericht blijven 
op de grootheid en almacht van God. Hij heeft beloofd u 
stap voor stap te leiden. Niet in één keer, maar stap voor 
stap. Elke stap zal een wonder zijn!

Ik herinner me een ontmoeting met een jong meisje van 
een jaar of 12. Mijn man en ik waren op werkbezoek 
voor Sinar Anugerah toen wij een moeder met drie kin-
deren in de straten van Bandung ontmoetten. Het gezin 
was dakloos. Eén van haar kinderen, het meisje van 12, 
lag te kreunen van buikpijn. Een scherpe urinegeur om-
gaf het gezin. Het meisje was hevig aan het transpireren, 
haar hele lichaam rilde. De moeder vertelde ons dat zij 
in verwachting is van een kind. De vader is een man van 
35 jaar die het verkeer regelde. Ik kreeg rillingen over 
mijn lichaam. Gevoelens van pijn, verdriet, boosheid en 
machteloosheid overweldigden mij. Ik voelde zo mee 
met deze jonge moeder. Wat als ik in haar schoenen zou 
staan? Zou ik dan nog steeds God kunnen prijzen? Kan 
ik God eren met de wetenschap dat mijn kinderen van-
avond geen eten krijgen? Kan ik God dienen als ik weet, 
dat ik mijn kinderen ’s nachts niet kan beschermen tegen 
de wreedheden op straat?

Ik had het gevoel dat ik tegen een muur werd gedrukt 
en dat ik geen kant uit kon. Ik besefte me dat ik deze el-
lende met eigen ogen moest zien. Deze mensen hebben 
niet voor dit harde leven op straat gekozen. Ze hadden 
simpelweg geen andere keus. 

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toe-
gaan tot de troon der genade, opdat 
wij barmhartigheid mogen verkrijgen, 
en genade vinden, om geholpen te 
worden te gelegener tijd.”  
                                                                          Hebreeën 4:16

De Geest des Heren is op mij. Daarom heeft Hij 
mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om de armen 
het evangelie te verkondigen, om te genezen die 
gebroken zijn van hart: om de gevangenen te 
prediken loslating en de blinden het gezicht, om 
de verslagenen heen te zenden in vrijheid.
                                                                              Lucas 4:18 en 19a



B egin dit jaar, toen Thalia en ik 
op familiebezoek in Nederland 
waren, kregen wij bericht uit Sa-

latiga dat onze wijk getroffen was door 
een tornado. Vele huizen waren zwaar 
beschadigd. Ons huis en het kerkge-
bouw waren gelukkig niet getroffen. 
Niemand heeft dit verwacht en de rege-
ring in Salatiga was niet voorbereid op 
zulk een ramp.

Ibu Yuyuk, een weduwe die gesponsord 
wordt door Sinar Angerah woont in het 
getroffen gebied. Op de foto ziet u dat 
haar huis behoorlijk was beschadigd. 

Teruggekomen uit Nederland gingen 
wij na, wat we voor haar konden doen. 
Wij zagen dat mensen uit het dorp al 
een provisorisch onderdak voor haar 
hadden gebouwd. In dit regenseizoen 
heeft ibu Yuyuk ons hulp hard nodig.
Ibu Yuyuk heeft geen pensioen noch 

een schadeverzekering voor haar huis. 
In Indonesië hebben de meeste mensen 
geen verzekeringen. Zij kon onmoge-
lijk alle reparaties zelf bekostigen. Met 
hulp van Sinar Anugerah hebben wij als 
gemeente besloten om haar huis te re-
noveren. 

Bouwvakkers uit de gemeente hebben 
het dak gerepareerd, de buitenmuren, 
deuren en ramen. Op dit moment zijn 
ze bezig om het huis aan de binnenzijde 
van pleisterwerk te voorzien.

Namens ibu Yuyuk en de weduwen uit 
Salatiga danken wij u voor uw giften!

De Heer zegent u rijkelijk!

Karel Schubert

Ibu Yuyuk

Hevige schade door windhoos in Salatiga

David (links) met zijn moeder, Zus Thalia en zijn zusje
opmerking: hopelijk is de kwaliteit goed genoeg, zo niet, dan hoef de foto niet gebruikt te worden

Het huis van ibu Yuyuk na reparatie

Een van de kinderen die door Sinar Anu-
gerah wordt gesponsord heeft een scoo-
ter ongeluk gehad. De jongen heet David 
en is 15 jaar oud. Hij was met zijn vriend 
op de scooter toen het ongeluk gebeur-
de. Het was donker en zij zagen te laat 
dat een man de weg overstak. Bij het 
uitwijken vielen ze van de scooter. David 
brak zijn bovenste twee voortanden, de 
onderste twee voortanden zijn naar bin-
nen verschoven. De dokter vreesde voor 
hoofd en oogletsel. David kreeg een uit-
voerige behandeling in het ziekenhuis en 
kreeg medicijnen mee. Voorlopig moet 
hij 3 weken rusten. De specialist wist dat 
de moeder van David de ziektekosten niet 
kon betalen en heeft alle kosten kwijtge-
scholden. Prijs de Heer! Laten we de Heer 
hiervoor danken en laten wij voor David 
bidden dat hij spoedig zal herstellen.

Recentelijk bezocht ik weduwe Suwarni 
in Randugunting, een dorp vlakbij Sa-
latiga. Ibu Suwarni heeft sinds een paar 
maanden last van haar rug, vooral wan-
neer zij bukt en iets optilt. De dokter in 
het dorp gaf haar een injectie tegen de 
pijn. Ondertussen heeft zij vier van dit 
soort injecties gehad. Wij zullen ibu Suw-
arni binnenkort naar de specialist in Sala-
tiga brengen voor verder onderzoek.

Als Sinar Anugerah zijn wij als geestelijke 
familie nauw betrokken bij het leven van 
de weduwen en wezen die wij onder-
steunen. Wij mogen er voor elkaar zijn. 
Wij kunnen praktisch en geestelijk hulp 
bieden. Op hun beurt bidden zij voor ons.

Gods zegen,
Karel Schubert

Windhoos in Salatiga

Weduwen & Wezen 
Update
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Laten wij voor hen bidden, dat was het eer-
ste waar ik aan dacht. Ik kan ze niet aan 
hun lot overlaten. Dat kunnen en mogen 
wij niet als kinderen van de almachtige 
God. Dit is onze taak, het is een opdracht 
die God ons heeft gegeven, al is het maar 
een kwartiertje per dag.

God kent ons leven, Hij is geduldig. Hij 
weet, dat wij druk zijn met onze dagelijkse 
bezigheden. Wij hebben verplichtingen op 
het werk, voor onze kinderen, het huishou-
den. Ook ik heb het soms druk, nog even 
dit, nog even dat, dan is de dag zo voorbij. 
God weet dit allemaal, maar Hij vraagt om 
onze tijd, ook al is het een kwartiertje.

Lieve broeders en zusters laten wij Gods 
Licht verspreiden. God is de enige die de 
leiding in ons leven heeft, laten wij in Zijn 
plan leven. Wij zijn één lichaam in Christus. 
Laten wij dan bidden, vasten en de mensen 
in nood ondersteunen. 

GEBED BEZIT ULTIEME KRACHT! Gebed is 
de grondstof van God voor zijn volk. Gebed 
staat buiten satan’s invloedssfeer, hij heeft 
geen macht om het gebedstraject naar 
Gods troon te verdraaien of invloed er op 
uit te oefenen. Zodra een gebed is gebeden 
vliegt het rond in de eeuwigheid, brandend 
als wierook voor Gods troon. 

Dat is de reden waarom gebed geestelijk 
zo gevaarlijk is voor satan. Het doet de be-
perkingen van een sterfelijke wereld teniet. 
Gebed is onsterfelijk. Het heeft geen beper-
kingen en geen markeerlijnen. Het beste 
waar de duivel op kan hopen is dat je niet 
bidt. Het grootste deel van zijn strategie is 
jou te ontmoedigen om überhaupt te bid-
den, want een gebed dat nooit gebeden is, 
heeft geen enkele kans ooit beantwoord te 
worden.

Laten we daarom niet vergeten om de ver-
lorenen van deze wereld in onze gebeden 
mee te nemen.

Gods zegen,

Anneke de Vries-Severijns

“Toen Hij dat deed vielen de 4 levende 
wezens en de 24 ouderlingen voor 
Hem neer. Zij hadden allemaal een 
harp en een gouden schaal vol heerlijk 
reukwerk: dat zijn de gebeden van de 
gelovigen.”                        
                                          Openbaring 5:8

David Ibu Suwarni

Ibu Suwarni met Br Karel Schubert

“Verlustig U in de Here dan 
zal Hij U geven, de wensen 
van Uw hart.”   
                                                 Psalm 37:4

Prijs de Heer voor deze heerlijke be-
lofte, maar ook voor alle andere belof-
ten, die in Hem ‘Ja’ zijn, en door Hem 
‘amen’, tot eer van God, door ons! 
2 Korintiërs 1:20

Vele kinderen Gods geven onvoldoen-
de acht op deze laatste twee woorden: 
‘door ons’. Want is het niet zo, dat de 
beloften Gods alleen werkelijkheid 
worden, als wij geloven, er naar han-
delen en in bezit nemen?

Spurgeon de grote Engelse prediker, 
stond op een dag voor een zondags-
schoolklas en wilde de kinderen dui-
delijk maken, hoe verlangend God is 
om Zijn zegeningen aan Zijn kinderen 
te geven. Hij nam zijn zilveren horloge 
uit zijn vestzak en toonde het aan de 
kinderen. Daarna vroeg hij: “Wie van 
jullie dit hebben wil, moet maar hier 
komen en het in ontvangst nemen.”
De kinderen dachten: “Dominee 
maakt zeker een grapje, hij meent het 
niet.” Dus stond er geen één op.
Dan herhaalde Spurgeon zijn uitnodi-
ging. Een jongen dacht in zichzelf: “Als 
ik het niet krijg, lijd ik geen schade, 
krijg ik het wel, dan heb ik winst.” Zo 
trok hij de stoute schoenen aan, stond 
op, ging naar voren en… tot aller ver-
bazing kreeg hij het horloge kado!

Vaak zijn wij precies als die kinderen. 
Wij houden er onze eigen meningen 
over Gods beloften op na, waardoor 
– tot ons eigen nadeel – God Zijn 
overvloedige liefde niet ten volle kan 
openbaren. O, Heer, opent U onze 
ogen voor Uw heerlijkheden!

“Hij zal U geven, de wensen van Uw 
hart”, is Zijn belofte, als wij ons in Hem 
willen verlustigen.
Eén van Gods beloften vinden wij in 
Marcus 10:29, waarin Jezus zei: “Voor-
waar Ik zeg U; er is niemand, die … 
broeders of zusters … heeft prijs gege-
ven om Mij en om het evangelie, of hij 
ontvangt honderdvoudig terug…”

Prijs de Heer voor deze belofte, 
Halleluja!


