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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 302

02 pIONIERS 778 1.029

03 BIjBELSchOOL (studenten) 1.004 1.206

04 KERStGIft 0

05 WEDuWEN EN WEzEN 5.760 6.225

06 NOODhuLp 100

tOtaaL 7.944 8.460

Bedragen zijn in euros

Namens onze broeders en zusters in Indonesië, danken wij u voor uw giften en gebe-
den. In de maanden april tot en met juni heeft SA, dankzij uw steun het volgende werk 
in Indonesië kunnen verrichten:

• 145 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
• 66 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 
april tot en met juni verdeeld over de giftencodes.

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zen-
dingsprojecten in Indonesië. In het bovenstaande overzicht ziet u, dat SA meer heeft 
besteed dan wat zij aan giften heeft ontvangen. Dit komt omdat SA ook nalatenschap-
pen 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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nieuwsbrief

“Want God uw Vader 
weet, wat gij van node 
hebt, eer gij Hem bidt.”  
Mattheus 6:8

Als je je handen vouwt en bidt,
geloof dan dat God echt bestaat;
dat Hij je ziet en hoort en kent,
je diepe levensnood verstaat.

Al lijkt de hemel nog zo ver,
toch is de Heer heel dicht nabij; 
elk woord, hoe zacht gefluisterd ook,
maakt ‘t luist’rend Vaderhart zo blij.

Je hoeft niet mooi of lang te bidden,
dwars door de eenzaamheid en pijn,
zullen Zijn trouwe liefdesarmen,
vol troost naar je geopend zijn.

Misschien ben je nog aan het zoeken,
hoe je het Hem vertellen zou…?
Voordat je een woord hebt gesproken,
wist Hij reeds wat je zeggen wou.

Zs. Judith
September 1993

Als kinderen Gods hebben wij het 
voorrecht om met God de Vader te 
spreken. 

Wij zijn dankbaar voor de overvloed 
aan zegen die wij dagelijks van Hem 
ontvangen.
Het leven, de schittering van de zon, 
het geruis van de wind, het gelach van 
spelende kinderen, de geur van een 
bloem, de smaak van een vrucht.

Het is goed om onze zegeningen te 
tellen. Wij mogen in geloof, net als 
David in Pslam 23, zeggen: “Ja, goed-
heid en goedertierenheid zullen mij 
volgen al de dagen van mijn leven.”

Soms gaat ons weg met Hem door een 
donker dal, van tegenslagen, ziektes en 
problemen. Ook dan hoeven wij niet 
bang te zijn. Wij weten dat de Aller-
hoogste altijd aan onze zijde staat. 

Wij hoeven Gods plan niet altijd te be-
grijpen, maar wij vinden onze vrede 
en blijdschap in het wonderbaarlijke 
feit dat Hij met ons is.

Mensen die God niet kennen, begrij-
pen niet hoe Gods kinderen in rust en 
liefde moeilijke omstandigheden kun-
nen doorstaan. Dit zijn de momenten 
waarop wij getuigen mogen zijn van 
Gods grootheid en liefde. Onze daden 
spreken luider dan onze woorden. 

Wat een voorrecht is het om te leven! 
Wat een genade dat Hij aan onze zij-
de staat!

God zegene u allen,
Anthony 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:

Gods zegen,
A. Schuyt
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Wasti
Wasti woont in Salatiga. SA heeft haar en 
haar familie meer dan 10 jaar lang onder-
steund. In het afgelopen jaar heeft zij de 
beste cijfers van de klas behaald; ranking 
nummer 1 van de 40 leerlingen. Na de mid-
delbare school wil zij ‘Gezondheidsweten-
schappen’ studeren aan de universiteit. Zij 
wil graag dokter of verpleegster worden. 

Ericha
Ericha studeert aan de middelbare school 
en behaalt goede cijfers. Ericha is actief in 
de gemeente. Zij houdt de boekhouding 
van de gemeente bij en verzorgt regelma-
tig de tienerdiensten. Na de middelbare 
school wil zij graag ‘Internationale Betrek-
kingen’ studeren aan de universiteit in 
Jogya of Semarang. Ericha woont nu nog 
in Radugunting, een dorp vlakbij Salatiga. 
Doorstuderen zou betekenen dat zij op 
kamers moet. Zij is erg gemotiveerd en 
kijkt er enorm naar uit om te studeren. Uw 
steun maakt dit mogelijk. De ouders van 
Ericha hebben het financieel gezien niet 
breed. Vader kweekt en verkoopt tuin-
planten. Moeder heeft een klein winkel-
tje aan huis waar ze snoepgoed en kleine 
huishoudelijke producten verkoopt. Ericha 
en haar ouders zijn dankbaar voor uw sup-
port. 

Michelani
De vader van Michelani overleed toen zij 
6 jaar oud was. Nu woont zij met haar 
moeder in Salatiga en studeert zij aan de 
middelbare school. In de kerk is zij actief 
in het lofprijs- en aanbiddingsteam. Moe-
der heeft een klein inkomen van het win-
keltje die zij aan huis heeft. Zij verkoopt 
snoepgoed en kleine huishoudelijke 
producten. Haar twee broers werken als 
beveiliger in Salatiga en als kantoorme-
dewerker in Semarang. De broers onder-
steunen de moeder door af en toe geld 
aan haar te sturen. De steun van SA maakt 
het mogelijk dat Michelani kan studeren. 
Na de middelbare school wil zij ‘Accoun-
tancy’ studeren aan de universiteit. 

William
William woont in Salatiga en studeert aan 
de middelbare school. Hij presteert erg 
goed op school. Na de middelbare school 
wil hij ‘Informatica’ studeren aan de uni-
versiteit om later als Grafisch Program-
meur aan de slag te kunnen. Hij is zo geïn-
teresseerd in het vakgebied dat hij zichzelf 
nu al bepaalde kneepjes van het vak aan-
leert via internet. In de kerk heeft William 
de computers van de gemeente ingericht 
en helpt hij mensen met problemen met 
hun computers en mobiele telefoons. De 
ouders van William hebben het niet breed. 
Zij runnen een klein snackwinkeltje aan 
huis. De hulp van SA maakt het mogelijk 
dat een talent zoals William wordt onder-
steund en begeleid.

Cita
Cita is 16 jaar en woont met haar moeder 
in Jogyakarta. Haar vader heeft moeder, 
dochter en zoon verlaten voor een an-
dere vrouw. Dit was gebeurd toen Cita 3 
jaar oud was. De moeder heeft sindsdien 
alleen voor haar kinderen gezorgd. Over-
dag werkt moeder als een winkelbediende 

Pujiatun
Pujiatun woont in Kalisat, een dorpje 
vlakbij Gambangwaluh en studeert aan 
de middelbare school. Haar droom is om 
verpleegster te worden. Zij wil daarom na 
de middelbare school doorstuderen aan 

Steun aan kansarme kinderen Steun aan kansarme gezinnen

Pak Gito

SA ondersteunt kansarme kinderen. Zij ontvangen een opleiding en naschoolse opvang. In dit artikel 
leest u het verhaal van vijf kinderen die reeds geruime tijd zijn ondersteund door SA. De levens van 
deze kinderen en hun families door de jaren heen structureel zijn verbeterd dankzij uw trouwe steun. 
De kinderen en ouders voelen zich gewaardeerd en zijn dankbaar voor de ondersteuning die zij mogen 
ontvangen vanuit Nederland. Namens Wasti, Ericha, Michelani, William en Pujiatun danken wij u voor 
uw support en bidden wij u Gods zegen toe!

In de afgelopen 10 jaren ondersteunt SA 
een aantal zeer arme gezinnen in Salati-
ga. Deze mensen zijn werkloos of moeten 
rondkomen met de opbrengsten van het 
ophalen, sorteren en doorverkopen van 
straatafval. De regering heeft deze gezin-
nen opgevangen in sociale huisvesting. 
Een gezin, vaak met vele kinderen, hier 
leeft in een ruimte van 15 vierkante me-
ters. Het zijn geen ideale leefomstandig-
heden, in het bijzonder voor de kinderen. 
De mensen zijn echter dankbaar, dat zij 
deze ruimte van de regering hebben ge-
kregen. Het is namelijk vele malen beter 
dan leven in een krot langs de weg.

De steun van SA richt zich in dit gebied 
op het welzijn van de kinderen. Door de 
jaren heen mogen we zien dat de meeste 
van deze kinderen goede educatie heb-
ben afgerond en goed terecht zijn geko-
men. Naast educatie ondersteunt SA deze 
gezinnen ook op het gebied van gezond-
heid, met het bieden van essentiële voe-
dingssupplementen, de aanschaf van me-
dicijnen en de bekostiging van eventuele 
ziekenhuisopname.

Pak Gito is 60 jaar oud. Hij woont in Sala-
tiga. Vanaf zijn 14e levensjaar lijdt hij aan 
een hersenaandoening, hij is daardoor 
blind en gedeeltelijk verlamd.

de universiteit in Salatiga. Ook voor Pujia-
tun geldt dat uw trouwe steun dit moge-
lijk maakt. Vader en moeder werken hard 
maar hebben het niet breed. Vader werkt 
in Oost-Timor als steenhouwer, terwijl moe-
der als dagarbeider op het land werkt. In de 
kleine huisgemeente in Kalisat, dat geleid 
wordt door voorganger Ruben Gunawan, 
helpt Pujiatun mee in de bediening.

Het dorpsgemeenschap heeft een stuk 
grond voor hem aangeschaft en een 
huisje hierop laten bouwen. Pak Gito 
wordt elke dag door gemeenteleden uit 
Salatiga verzorgd.

Jaren geleden toen de gemeente pak 
Gito voor het eerst ontmoette, was er 
niemand die structureel voor hem zorg-
de. Mensen uit het dorp gaven hem af en 
toe eten, maar niemand die hem hielp 
met zijn persoonlijke verzorging. Het 
bed en de vloer van het huisje zat onder 
de viezigheid en ontlasting. De stank was 
ondragelijk geworden. Gemeenteleden 
hebben toentertijd zijn huisje grondig 
schoongemaakt. Het bed is vervangen en 
Pak Gito heeft nu luiers om. 

Op de foto ziet u een nieuwe generatie 
kinderen uit deze kansarme gezinnen 
die liefdevol door de werkers van SA be-
geleid worden. Namens hen allen willen 
wij u hartelijk danken voor uw trouwe 
steun en gebeden.

Pak Gito is volledig afhankelijk van de 
hulp van de gemeente. SA wil deze zor-
glasten met de gemeente in Salatiga 
delen door maandelijks een vast bedrag 
over te maken om de kosten te dekken 
van het eten, de luiers en de medicijnen. 

U kunt ook meehelpen, door een gift 
over te maken o.v.v. pak Gito of met be-
hulp van de Giftencode 05.

en ’s avonds verdient zij bij met een kleine 
wasserette en naaiatelier aan huis. Moeder 
en dochter wonen in een eenvoudig huis-
je. Zoals op de foto te zien is, is het dak van 
het huisje toe aan reparatie. Moeder is hier 
nog hard voor aan het sparen. 

Cita studeert aan de middelbare school. 
Na de middelbare school wil zij graag 
Toerisme studeren aan de universiteit in 
Jogyakarta. De broer werkt in een meu-
belfabriek, maar kan de moeder en Cita fi-
nancieel gezien nog niet helpen. SA geeft 
Cita en haar moeder elke maand een vast 
bedrag om in de studiekosten te voorzien. 
Namens Cita willen wij u hartelijk danken 
voor uw steun!
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