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Lieve mensen,
We naderen alweer het eind van het jaar. 
We zien uit naar Kerst en gedenken de ge-
boorte van onze Heer en Heiland twee dui-
zend jaar geleden in een stal in Bethlehem. 

Er was geen plaats in de herberg. De 
pasgeboren baby werd in de voederbak 
gelegd. Wat een wanhoop, zo lijkt het. 
Waarom moest dit zo gebeuren? De Red-
der van de mens geboren in een stal. Een 
niet al te beste start, maar God heeft het 
zo bepaald, zodat een ieder tot Jezus kan 
komen. Herders, koningen, allen kunnen 
het pasgeboren kind in de stal bezoeken. 
Dankzij het volbrachte werk van onze 
Heer, mogen ook wij ons vrijmoedig na-
deren tot Hem.

Een wonderlijk verhaal als je bedenkt dat 
er vlak voor de geboorte een noodsitu-
atie was ontstaan die snel opgelost moest 
worden. Op dat moment was Jozef niet 
in staat om dit te doen. De oplossing was 
gelukkig nabij. Er was iemand die mee 
wilde denken en wist waar er nog plaats 
was, in de stal. Door die hulp was het toch 
mogelijk dat Maria veilig kon bevallen. 

In ons leven lijken de problemen soms ons 
boven het hoofd te groeien. Onoplos baar, 

totdat er hulp komt. Soms in de vorm van 
een persoon, soms op een andere manier. 
Als we ervoor openstaan, zien we de hel-
pende hand van de Heer.

Kerst is een feest van vreugde, een feest 
van licht. Maar waar is die vreugde en 
waar is dat licht nu? In de pandemie lijkt 
het alsof alles donker is, er is geen reden 
tot feest. We leven in een anderhalve 
meter maatschappij en dulden niemand 
in onze nabijheid. Somber en depressief 
wordt je ervan. Toch mogen we in dit al-
les weten, dat de Heer altijd met ons is. 
Vaak gebruikt Hij broeders en zusters om 
ons te helpen en ons op te beuren.

Medisch gezien is er gelukkig licht aan 
het einde van de tunnel. De vaccinatie 
lijkt op komst te zijn. Het duurt waar-
schijnlijk nog wel even. Of we uiteindelijk 
terug kunnen naar een situatie van voor 
Corona, dat is nog maar de vraag. Ik denk 
dat de schrik er goed in zit. Ik hoop en 
bid dat we door deze crisis heen hebben 
geleerd om meer op Hem te vertrouwen. 

Laten we samen een licht zijn voor de 
wereld in deze donkere dagen. Laten we 
naar Zijn stem luisteren. Hij leidt ons om 
tot zegen te zijn voor onze broeders en 
zusters. Wij zijn dankbaar dat we samen 

met u de weduwen, de wezen, de pio-
niers, de kerken en de zieken in Indone-
sië mogen helpen. Ik ben in het bijzonder 
trots en dankbaar dat wij samen met u 
de helpende hand kunnen bieden in deze 
crisis met de verspreiding van voedsel-
pakketten aan de mensen in nood.

In Jesaja 9 vers 5 lezen we: “Een kind is 
ons geboren een zoon is ons gegeven, en 
de heerschappij rust op zijn schouder en 
men noemt Hem Wonderbare Raadsman, 
sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst”. 
Jesaja profeteerde over de komst van de 
Messias en de belofte van de Heer. Jezus 
was op de wereld gekomen om de belofte 
van de Vader in te lossen. Door Zijn Geest 
geeft Hij raad en vrede voor een ieder die 
luistert naar Zijn stem. Dit is de hoopvolle 
boodschap van Kerst, die we mogen de-
len aan een wereld in barensnood.

Namens onze broeders en zusters in Indone-
sië en al onze medewerkers, wil ik u graag  
danken voor uw trouwe steun en gebeden. 
Wij wensen u een gezegend Kerst en een 
gezond en gelukkig nieuw jaar!

 

A. Bakker

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 het 
derde kwartaal van dit jaar heeft SA, dankzij uw steun het volgende werk in Indonesië kunnen 
verrichten:

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

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven in het derde kwartaal verdeeld 
over de giftencodes.

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendings-
projecten in Indonesië. Stichting Sinar Anugerah heeft in het derde kwartaal van 2020 meer be-
steed 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 be-
stemd 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 262 -
02 PIONIERS 704 732

03 BIjBELScHOOL (studenten) 374 457

04 KERStGIft 25 -
05 WEDuWEN EN WEzEN 4.516 6.141

06 NOODHuLP 25 -
TOTAAL 5.906 7.330

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

nieuwsbrief
57e jaargang • nr 4 • Okt-Dec 2020

SA_nieuwsB_2020_nr4.indd   1 27/11/20   12:10



Sinds het schrijven van de vorige editie van 
de SA nieuwsbrief in September is het aan-
tal Covid-19 besmette mensen in Indonesië 
ruim verdubbeld naar een half miljoen. De 
pandemie treft het land hard. Vooral de 
kansarme mensen zijn hiervan de dupe. 
Met Kerst willen we deze mensen daarom 
helpen met voedselpakketten. Wij zullen 
de voedselpakketten verstrekken via onze 
kerknetwerken in Bandung en Salatiga. 

Vanuit de stad Kupang op het eiland Timor, 
provincie Oost-Nusa Tenggara, ontvingen 
we onlangs een hulpvraag van broeder 
Eloy. Samen met een team uit de gemeente 
heeft Eloy een bediening onder de daklozen 
en straatkinderen van Kupang. 

In hun rol als maatschappelijk werkers bie-
den zij praktische hulp aan deze mensen, 
zoals het verzorgen van naschoolse opvang 
en het geven van gezondheidsadviezen. 
Met dit werk willen zij getuigen van de lief-
de van de Heer.

Eloy heeft gestudeerd aan de pioniers-
trainingsschool in Bandung en heeft daar 
jarenlang een soortgelijke bediening ge-
coördineerd. Twee jaar geleden heeft hij 
zijn roeping gevolgd om zijn volk in Timor 
te dienen en is met zijn gezin naar Kupang 
verhuisd.

Met Kerst willen zij aan de kansarme fami-
lies die zij bedienen voedselpakketten uit-
delen en aan de straatkinderen schoolma-
terialen en nieuwe kleren geven.

God van Generaties Kerstgift

Eloy die een kansarme gezin bedient

De kids zijn dankbaar met hun nieuwe schoolspullen

De gemeente in Kupang

Een moeder en kind die op straat leven

Erkent, dat de Here God is; 
Hij heeft ons gemaakt, en Hem 
behoren wij toe, Zijn volk, de 
schapen die Hij weidt.  
       Psalm 100:3 

Indisch zijn is een beleving, wat ik niet kan 
beschrijven. Een identiteit waar ik in mijn 
jeugdjaren naar heb gezocht: “Wie ben ik? 
Waar hoor ik thuis?”

In onze Indo buurt waar ik opgroeide, 
voelde ik mij veilig. Het was elke dag weer 
thuiskomen wanneer ik onze straat in 
wandelde. Het was er senang. De geur van 
oosterse kruiden die de keuken uitkwam. 
Gebakken tempeh. De bami of nasi met 
trassi die ik in de verte al rook. Het ge-
schreeuw van alle tantes uit onze straat die 
uit het raam hingen, en zo de gesprekken 
met elkaar voerden. En waar gingen de ge-
sprekken over? Ja, over eten. Iedereen was 
er voor elkaar en lette op elkaar. We kre-
gen echt niet alleen van onze ouders een 
standje of met de sapuhlidi een mep, maar 
ook van de tante’s in de straat. Het was een 
levendige straat vol gezelligheid. 

En toch was er een last die ik met me mee 
droeg. Ik kon er mijn vinger niet op leggen. 
Later begreep ik dat dit de verborgen las-
ten waren, die onze ouders meedroegen 
van alle oorlog trauma’s die ze hadden 
meegemaakt. Niet alleen de oorlog met 
de Jappen, maar vooral de zware en wrede 
Bersiap tijd. Er werd niet over het leed uit 
Indonesië gepraat. Ze zwegen jarenlang. 

De Indische cultuur werd meegenomen in 
onze opvoeding. Het Indische eten en de 
cultuur van Indonesië was een pre in ons 
gezin, maar ook de gastvrijheid. Nooit heb 
ik mijn Nederlandse vriendinnen meege-
nomen naar ons huis. Ze hebben me vaak 
gevraagd, waarom mogen we niet komen? 
Daar kon ik niet direct een antwoord op 
geven. Achteraf denk ik, ach, ze begrijpen 

onze cultuur toch niet en heeft het geen 
zin om het ze uit te leggen, wat wij toch 
anders deden dan de Nederlanders. We 
zaten vaak met een bord eten op onze 
schoot. Mijn moeder vond het heerlijk om 
met de hand te eten. Tegenspraak duldde 
zij niet. We hadden een botol tjebok op de 
wc. De zoute vis die ik lekker vond en de 
trassi, vonden mijn Nederlandse vriendin-
nen stinken. En ga maar door. Toch pasten 
onze ouders zich goed aan de Nederlandse 
samenleving. Heel langzaam voelden wij 
ons thuis in dit koude kikkerlandje.

In oktober werd mijn familie geïnterviewd 
door het Indische blad Moesson. Wij zijn 
een gezegende familie met vijf genera-
ties. En wat is het fijn dat onze derde en 
vierde generatie niks hebben gemerkt van 
het leed van de eerste en tweede genera-
tie. Ze hebben goede opleidingen gehad 
en mooie banen gekregen. Wij als tweede 
generatie hebben de bagage van de eer-
ste generatie moeten mee sjouwen. De 
derde generatie heeft haar draai kunnen 
vinden in Nederland maar wel met ver-
menging van de Indische en Nederlandse 
cultuur. Wat een zegen. Ik als de tweede 
generatie Indo, kan nu zeggen. De rela-
tie met de eerste generatie was niet zoals 
het hoorde. Er was een kloof tussen ons. 
De tweede generatie heeft een brug ge-
bouwd voor de derde generatie. En de 
derde generatie is de brug overgelopen. 
En nu is er weer verbinding met de vierde 
en vijfde generatie. 

Door Gods Genade mogen wij in een vrij 
land wonen. Met verschillende culturen. 
Hoeveel respect heb ik nu voor onze ou-
ders die hun geliefde Indonesië moes-

ten verlaten. Met helemaal niks kwamen 
ze hier in Nederland aan, met alleen een 
rugtas vol verdriet, pijn, oorlog trauma en 
vooral de eenzaamheid en heimwee.
 
Als tweede generatie Indo in Nederland 
heb ik mij vaak afgevraagd: “Wie ben ik, 
Nederlander of Indo?” Toen God in mijn 
leven kwam wist ik: “Boven alles ben ik 
een kind van God!” Ik ben gekend en ik 
ben Zijn meesterwerk, mijn identiteit is in 
Hem. In al die jaren heeft God de Vader 
mij nooit in de steek gelaten, want God 
ziet mij en ons, en waakt over ons, al ge-
neraties lang. 

God zegen jullie allen,

Anneke de Vries-Severijns  

Er is een Roos Ontloken

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ‘t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ‘t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O, roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ‘t midden van de dood.

Speyerer Gesangbuch 1599

Doet u mee aan de Kerstactie? 
U kunt uw gift overmaken o.v.v. Kerstgift. 
Als u gebruik wilt maken van de acceptgiro dan kunt u de bestemming  
aangeven middels de giftencode in centen ‘04’.
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