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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 509

02 pIONIERS 879 1.061

03 BIjBELSchOOL (studenten) 968 1.359

04 KERStGIft 250

05 WEDuWEN EN WEzEN 4.714 7.270

06 NOODhuLp 295

tOtaaL 7.615 9.690

Bedragen zijn in euros

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 Indone-
sië 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 januari tot en 
met maart verdeeld over de giftencodes.

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendingspro-
jecten 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 nalatenschappen en legaten van sponsors ont-
vangt. Ook deze inkomsten worden zo snel en zo goed mogelijk besteed aan het werk in Indonesië.

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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nieuwsbrief

De docenten van bijbelschool Berea (foto), 
een ieder hooggekwalificeerd en zeer erva-
ren, hebben de bijzondere roeping en taak 
om de studenten uit verschillende gebieden 
in Indonesië in vier jaar tijd voor te bereiden 
voor de zending. Financieel hebben de do-

centen het niet breed. Zij leven van giften 
en subsidies. Maar het werk wat zij doen is 
erg belangrijk. Bid u alstublieft voor hen, 
opdat God hen in alles zal voorzien en hun 
werk rijkelijk zal zegenen.

Wat een prachtig gedicht! Wat een 
troost! Wie we ook zijn; opa, oma, vader, 
moeder, buurman, buurvrouw, collega of 
klasgenoot; wij mogen in de rol die God 
ons geeft, een zendeling zijn. Vanuit een 
toegewijd hart voor God mogen wij de 
mensen met wie wij dagelijks in aanra-
king komen dienen met onze talenten. 

Wij mogen weten dat dit voldoende is 
voor God. Dit is wat De Heer van ons 
vraagt. Wij hoeven ons geen zorgen te 
maken over de wereld, over de mensen 
om ons heen of zelfs over ons eigen le-
ven. God zorgt voor ons! Wij hoeven ons 
slechts te focussen op ons dagelijks werk 
voor Hem. Halleluja!

Gods zegen,
Anthony Schuyt

Mijn Zendingsveld
“…, over weinig zijt gij getrouw geweest, 
over veel zal ik u stellen. 
Matth. 25:21 

Je hoeft geen zendeling te wezen,
Zelfs niet naar Afrika te gaan.
Belangrijk is of al je werken,
Die ooit voor God werden gedaan,

Geboren zijn uit Hem, de Meester
Die je Zijn liefde gaf, te gaan 
naar mensen om je heen, die uitzien
naar licht in hun kleurloos bestaan.

Misschien mocht je een ziel verkwikken
Die wegkwijnde in eenzaamheid;
Of troosten met een simp’le handdruk
Bij zieken met hun zorg en strijd.

Je hoeft echt niet zo ver te reizen,
Als God je werk maar zeeg’nen gaat;
Of je getrouw bent, ook ‘in ‘t kleine’,
Dat is waar het bij Hem om gaat.

Zs Judith
Mei 1994
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O p basis van de woorden van Jezus 
weten wij dat de zielen rijp zijn om 
‘geoogst’ te worden voor de Heer. 

Wij hoeven niets te doen om de oogst ‘te 
laten rijpen’. Het is klaar om binnengehaald 
te worden. Er zijn echter te weinig arbei-
ders, die dit werk kunnen verrichten. Jezus 
zegt dan ook: “Bidt de Heer, dat Hij arbei-
ders stuurt om de oogst binnen te halen.”

Pendeta Ruben 
onderweg naar 
de huiskring in 
Cendono

De gemeente Ngadiroso. Ruben en Rahel staan linksonder op de foto

Pendeta Ruben “De oogst is groot, maar er zijn     
  te weinig arbeiders”  

Pendeta is het Indonesisch woord voor 
‘voorganger’. Ruben is een trouwe pen-
deta uit Gambangwaluh. Hij is de zoon van 
een geadopteerd kind van Zs Alt. In de 40 
jaar dat hij de Heer heeft gediend, heeft 
hij samen met zijn vrouw, ibu Rahel, 6 ge-
meentes gesticht in de omliggende dorpen. 
In diezelfde periode heeft hij ook trouw de 
projecten van Stichting Sinar Anugerah in 
de regio beheerd.

Ruben begon zijn bediening als jeugdlei-
der in de gemeente van Gambangwaluh. In 
de jaren tachtig is hij door de Heer geroe-
pen om gemeentes te stichten in de dor-
pen Kebunagung, Asinan en Cata. Hij heeft 
deze bedieningen in de loop der jaren mo-
gen overdragen aan andere voorgangers.  
Ruben is nu voorganger van de gemeente 
in Ngadiroso (foto) en leidt twee wekelijkse 
huiskringen in de dorpen Kalisat en Cendo-
no. De gemeenteleden zijn eenvoudige 
boeren. Ruben kan daarom niet leven van 
hun giften en werkt naast zijn bediening 
ook op het land. Hij kweekt zoete aardap-
pelen, koffiebonen en groene pepers. 

Ondanks het feit dat hij het niet breed 
heeft, verwelkomt Ruben reizigers die van 
heinde en verre het dorp Gambangwaluh 
bezoeken in zijn huis. De gasten, vermoeid 
van een lange reis, worden met een heerlij-
ke rijstmaaltijd ontvangen. De sfeer in het 
dorp is buitengewoon vredig. Reizigers be-
sluiten dan ook vaak om er een paar nacht-
jes te logeren. Een bezoek aan Gambang-
waluh is niet compleet zonder een bezoek 
te brengen aan het recent gebouwde mu-
seum. In dit museum wordt het levenswerk 
van zuster Alt in beeld gebracht, het begin 
van de Pinksterbeweging in Indonesië.

In het gebied rondom Gambangwaluh le-
ven christenen, moslims en boeddhisten 
vreedzaam met elkaar. De verschillende 
bevolkingsgroepen helpen elkaar met de 
viering van hun belangrijkste feestdagen, 
zoals het Kerstfeest, het Suikerfeest en het 
Boeddhistisch nieuw jaar. Ook bij belangrij-
ke momenten zoals geboortes, huwelijken 
en begrafenissen geven vertegenwoordi-
gers van de verschillende geloofsgemeen-
schappen hun bijdrage aan de betrokken 
families. Men is er zeer van bewust dat zij 
ondanks hun verschillen met elkaar moe-
ten samenleven.

Het dorp Gambangwaluh is echter een uit-
zondering. In dit dorp wonen alleen chris-
tenen. Het dorp heeft in de afgelopen 50 
jaar vele voorgangers voortgebracht die 
tientallen gemeentes in Indonesië hebben 
gesticht. Dit is de nalatenschap van zuster 
Alt. Tegenwoordig wonen zes voorgangers 
in Gambangwaluh. De voorgangers heb-

ben hun bediening in de omliggende dor-
pen. Elke zondagochtend vroeg rijden de 
voorgangers op hun brommertjes het dorp 
uit om hun gemeentes te dienen.

Onlangs vernamen wij Br Karel Schubert 
dat Rahel, de vrouw van Ruben, heel onver-
wachts door De Heer werd thuisgeroepen. 

Tijdens een zangdienst voelde zij zich niet 
lekker. Zij werd in het ziekenhuis opgeno-
men en na drie dagen van intensive care 
overleed ze. Met haar bediening had Rahel 
vele levens gezegend. Zij is nu bij De Heer. 
Het zijn moeilijke tijden voor Ruben en zijn 
familie. Laten wij hen in onze gebeden ge-
denken.
 

Lucas 10

Stichting Sinar Anugerah ondersteunt 
economisch kansarme jongeren die een 
roeping hebben voor de zending mid-
dels het financieren van hun bijbelschool-
opleiding. Met uw trouwe steun heeft 
Stichting Sinar Anugerah in de afgelopen 
50 jaar honderden voorgangers toegerust 
voor het zendingsveld. Deze voorgangers 
hebben met hun bedieningen duizenden 

zielen in Indonesië bereikt. Samen met 
u willen wij blijven werken aan een rijke 
oogst!

In deze nieuwsbrief willen wij u graag 
voorstellen aan twee studenten die Stich-
ting Sinar Anugerah op dit moment on-
dersteunt. De studenten studeren aan de 
Berea bijbelschool in Salatiga.

Mijn naam is Merna Boritnaban. Ik ben 20 jaar oud.

Ik ben geboren op het eiland Saumlaki. Dit eiland ligt in de 
Banda zee tussen Oost-Timor en West-Papua. Sinds kleins af 
aan verlang ik om de Heer te dienen. Als tiener bad ik de 
Heer om leiding. Tijdens een bijzondere bediening van de ge-
meente toonde De Heer mij dat ik een passie heb om met 
gevangenen te werken. Ik wilde hen graag vertellen over 
de liefde van de Heer. Ik wist toen dat dit mijn roeping is. Ik 
wilde daarom graag aan een bijbelschool studeren, maar mijn  
ouders zijn eenvoudige boeren. Zij kunnen zulk een opleiding 
voor mij niet bekostigen. Ik heb al mijn plannen rustig bij De 
Heer gelegd.

Jaren later, op de juiste tijd, had De Heer op wonderbare wij-
ze mensen op mijn pad gestuurd die mij vertelde over een 
bijbelschool op Java, anderen mensen kwamen op mijn pad 
die mijn reis wilden bekostigden, en weer anderen die mijn 
inschrijfgeld wilden betalen. Het ging plotseling allemaal 
heel snel. Ik wist dat dit de wil van De Heer was. 

Ik ben God dankbaar dat ik Hem mag dienen. Ook ben ik 
dankbaar voor uw steun via Stichting Sinar Anugerah. Mijn 
ouders en mijn gemeente bidden voor mij en ondersteunen 
mij daar waar zij kunnen, maar uw steun maakt het moge-
lijk dat ik mijn opleiding kan afronden. Mijn visie is om terug 
te keren naar Saumlaki om het Evangelie te brengen, in het 
bijzonder onder de gevangenen. Verder wil ik graag mijn ge-
meente bij staan door het geven van Bijbelonderwijs.

Mijn naam is Pabernius Zebua. Ik ben 22 jaar oud.

Ik ben geboren in West-Kalimantan in het dorp Bengkayang 
vlakbij de grote stad Pontianak. In de gemeente was ik actief 
in het muziekteam. Ik heb het verlangen om het Evangelie te 
brengen in Kalimantan. 

Na gebed en vele gesprekken met mijn voorganger en met 
mijn ouders had ik besloten om een bijbelschool-opleiding 
te volgen. Ik wilde graag goed toegerust zijn voor het werk 
op het zendingsveld. Omdat er in Kalimantan geen bijbel-
scholen zijn, hadden wij gekozen voor een bijbelschool op 
Java, de Berea bijbelschool in Salatiga. Mijn ouders en mijn 
gemeente hebben vervolgens geld bij elkaar gespaard om 
mij naar Java te sturen. 
Daar mijn ouders eenvoudige boeren zijn en onze gemeente 
slechts een kleine bijdrage kan geven, ben ik voor mijn oplei-
ding afhankelijk van giften. Ik ben daarom de Heer dankbaar 
dat Hij voor mij de weg heeft gebaand middels de steun van 
Stichting Sinar Anugerah. Ik wil u danken voor uw giften en 
uw gebeden voor mij. Moge de Heer u rijkelijk zegenen!
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