
Het sponsoren van een pionier

Stichting Sinar Anugerah ondersteunt het pionierswerk
van de SP3 Frontline Training School. Deze Bijbelschool
leidt jonge mensen op tot pioniers en zendt hen uit onder
de onbereikte bevolkingsgroepen van Indonesië.

De pioniers werken volgens het tentenmakersprincipe.
De pioniers wonen en werken in een dorps-
gemeenschap, die vaak vijandig staat tegenover
christenen. Maar doordat de pioniers onder hen wonen
en werken en doordat zij persoonlijke relaties bouwen
met hun plaatsgenoten, worden zij geaccepteerd en
kunnen zij aan hen het evangelie brengen.

Met een maandelijkse gift van € 30 kan een pionier
financieel rondkomen en kan hij of zij zich volledig
toeleggen op de bediening onder de onbereikte
bevolkingsgroepen van Indonesië.

Indonesië en Sinar Anugerah
Indonesië is het land met de grootste moslimbevolking
van de wereld. Het land telt 240 miljoen inwoners. Een
groot deel van de bevolking leeft in armoede en moet
rondkomen met minder dan € 2 per dag. Naar schatting
129 miljoen Indonesiërs hebben nooit van het evangelie
van Jezus Christus gehoord.

Sinds 1964 ondersteunt Stichting Sinar Anugerah het
zendingswerk in Indonesië. Door middel van persoonlijke
giften zijn pioniers, bijbelschoolstudenten, weduwen en
wezen geholpen. De projecten in Indonesië worden
gecoördineerd door lokale kerken en christelijke
kindertehuizen.

Het programma
Met uw steun ondersteunt Stichting Sinar Anugerah de
pioniers van de SP3 Bijbelschool, die in de volgende
gebieden werken: Aceh, Melayu Deli, Mandailing, Minang
Kabau, Jambi, Ogan Komering, Segayu, Lampung,
Banten, Sunda, Pandalungan, Madura, Jawa
Temenggung, Kutai Tenggarong, Banjar, Makasar,
Bugis, Tukang Besi, Gorontalo, Sumbawa, Bima en
Sasak. De SP3 Bijbelschool heeft veel ervaring in het
opleiden, begeleiden en uitzenden van pioniers die
volgens het tentenmakersprincipe werken onder de
onbereikte bevolkingsgroepen van Indonesië.

Inschrijven
Als u een pionier sponsort ontvangt u een foto en
informatie van deze persoon. U kunt tevens met de
pionier communiceren via briefwisseling. Meldt u zich
hiervoor aan door het inschrijfformulier in te vullen en aan
ons te retourneren. Binnen enkele dagen ontvangt u het
informatiepakket.

Als u een pionier steunt is het goed om regelmatig voor
deze persoon te bidden voor Gods leiding en kracht in
hun bediening. Deze mensen zijn toegewijde dienst-
knechten van de Heer. Zij zijn bereid om hun leven te
geven voor de Heer. Het werk van deze mensen is niet
gemakkelijk. Regelmatig worden zij door groepen
moslims bedreigd en beschuldigd van ‘christianisatie’.

Deze pioniers werken in de afgelegen gebieden van
Indonesië. Stichting Sinar Anugerah wil voorzichtig zijn
met het toezenden van post uit Nederland (lees
Christelijke Westen). Daarom kunnen wij slechts twee
maal per jaar een briefwisseling verzorgen tussen u en
de pionier. Het is een enorme bemoediging voor de
pionier te weten dat hij of zij ondersteund wordt door
christenen in Nederland.
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Laten wij liefhebben met de daad en in waarheid
1 Johannes 3:18



Informatie over…

Indonesië

Indonesië is een land gelegen in Zuidoost-Azië. Het
land bestaat uit een archipel van meer dan 17
duizend eilanden. Met een populatie van 240
miljoen is het qua inwoneraantal het op drie na
grootste land ter wereld en tevens het land met de
grootste moslimbevolking. De hoofdstad is Jakarta.
De voertaal is Bahasa Indonesia. Hoewel de grote
steden zoals Jakarta en Surabaya een welvarende
elite kennen, leven veel Indonesiërs in armoede en
moeten rondkomen met minder dan € 2 per dag.

Bevolking
In geheel Indonesië worden ongeveer 300
afzonderlijke etnische groeperingen onderscheiden
en worden er 742 verschillende talen en dialecten
gesproken. De meeste Indonesiërs spreken naast
Bahasa Indonesia ook een van de honderden lokale
talen. De grootste etnische groepering zijn de
Javanen die 42% van de bevolking uitmaken. De
Indonesische gemeenschap is over het algemeen
harmonieus hoewel sociale, religieuze en etnische
spanningen vroeger en vandaag hebben geleid tot
onderlinge gewelddadigheden.

Natuur
Indonesië is ongeveer 46x zo groot als Nederland.
Door zijn afmetingen, tropische klimaat en doordat
het een eilandenrijk is, bezit Indonesië een zeer
grote biodiversiteit. In de eilandengroep groeit
circa 140 miljoen hectare regenwoud. Er wordt
circa een miljoen hectare grond per jaar ontbost,
omdat de bevolkingsgroei nieuwe
landbouwgronden vereist en omdat tropisch hout
een belangrijke inkomstenbron is. Indonesië bezit
grote grondstoffenvoorraden: vooral aardolie en
aardgas, maar ook bauxiet, tin, koper en nikkel.
Indonesië is een agrarisch land, 55% van de
bevolking verdient een inkomen in de landbouw.
Indonesië ligt in een gebied waar veel vulkanen
zijn. Het land wordt daarom regelmatig geteisterd
door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en
tsunami’ s.

Geschiedenis
De Nederlanders begonnen Indonesië te koloniseren
in het begin van de 17e eeuw. Japan heeft in de
jaren 1942-1945 het eilandenrijk bezet. Na de
capitulatie van Japan, verklaarde Soekarno de
onafhankelijkheid van de republiek Indonesië op 17
augustus 1945. Na decennia van autoritaire regering
van president Soeharto werden in 1999
onafhankelijke democratische verkiezingen
gehouden.

Gezondheid
Meer dan 100 miljoen mensen hebben geen
sanitaire voorzieningen en meer dan 40 miljoen
mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater.
Malaria en de HIV/AIDS virus vormen een
bedreiging voor de bevolking. Meer dan een kwart
van de Indonesische kinderen onder de leeftijd van
5 jaar zijn ondervoed en ontvangen geen inenting
tegen ziektes zoals polio.

Onderwijs
Voor de meeste Indonesiërs is basisonderwijs en
middelbaar onderwijs goed toegankelijk, maar de
kwaliteit van het onderwijs is vaak niet al te best.
De betere scholen zijn slechts toegankelijk voor hen
die geld hebben. In Indonesië zijn er evenveel
jongens als meisjes die naar school gaan. Er zijn
ongeveer 3 miljoen kinderen die niet naar school
gaan en vanaf jonge leeftijd dagelijks arbeid
verrichten.1

Kerken
In de afgelopen jaren is er een groeiende polarisatie
tussen religies en is het moslimextremisme sterker
geworden. De positie van christenen komt steeds
meer onder druk te staan. Naar schatting 129
miljoen Indonesiërs hebben nooit van het evangelie
van Jezus Christus gehoord.

Hoewel de kerk in Indonesië een belangrijke rol
speelt bij het helpen van mensen in nood, kan ze
niet iedereen helpen. Stichting Sinar Anugerah
werkt samen met lokale kerken om de aller armsten
te helpen. Stichting Sinar Anugerah is haar werk in
Indonesië begonnen in 1964 en ondersteunt
kansarme kinderen, weduwen en pioniers. Samen
met betrokken sponsors zoals u verspreiden wij het
evangelie van Jezus Christus in Indonesië en
ondersteunen wij de weduwen en wezen in hun
nood.

Bronnen: UNICEF Info By Country 2009, Wikipedia.org 2009,
CIA World Fact Book 2009.



Inschrijfformulier
Ik wil een pionier persoonlijk ondersteunen

Ik wil graag: 1 pionier ondersteunen pioniers ondersteunen

Dhr./Mevr./Fam.:

Voornaam: Voorletters:

Straat: Huisnummer:

Postcode:

E-mailadres:

Telefoon:

De correspondentie met de pionier die ik ondersteun:

vertalen van het Indonesisch/Engels naar het Nederlands
vertalen van het Nederlands naar het Indonesisch
geen vertaling nodig

Ik machtig hierbij Stichting Sinar Anugerah om maandelijks € 30,- af te schrijven van mijn
bank- of girorekening. Ik behoud het recht om binnen één maand na afschrijving, zonder
opgaaf van redenen, mijn bank terugbetaling te laten verzorgen.

Bank/gironummer:

Ten name van:

Datum: Handtekening:

Onder 18 jaar toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Mocht u door omstandigheden de sponsoring willen beëindigen, laat ons dit dan twee maanden van tevoren
schriftelijk weten (e-mail). Dit geeft ons de nodige tijd een ander sponsor te vinden en kunt u eventueel een
afscheidsbrief schrijven aan de pionier.

Dit formulier ongefrankeerd opsturen naar:
Stichting Sinar Anugerah • Antwoordnummer 740 • 7600 WB • Almelo • Tel: 06 24964654
E-mail: info@sinaranugerah.nl • Website: www.sinaranugerah.nl • Giro 294715

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, zijn uitsluitend voor intern gebruk en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.


