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nieuwsbrief

Shalom! 

We maken samen ongekende tijden mee. We hopen 
dat het naar omstandigheden goed met u gaat en bid-
den voor Gods bescherming en nabijheid in uw leven. 

In deze roerige tijden horen we de liefdevolle stem van 
onze Heer: “Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw 
zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat 
de zomer in  aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, 
wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde 
nabij is.” (Marcus 13:28)  Hoe de situatie in de wereld 
zich ook in de komende maanden en jaren zich zal ont-
wikkelen, we mogen vertrouwen dat dit alles deel uit 
maakt van Zijn plan. 

De Heer heeft ons niet alleen als wezen in deze we-
reld achter gelaten. Hij woont in ons en wij wonen in 
Hem. Halleluja! Want er staat geschreven: “Wanneer 
iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik 
zeg, mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en 
ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.” (Johannes 
14:23) Onze communie met de Heer geeft vrede, zoals 
de wereld die niet geven kan. Maak je daarom niet 
ongerust en verlies de moed niet!

Laten we, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het 
goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 
In het bijzonder willen we bidden voor de mensen die 
ziek zijn, voor de mensen die door social distancing 
eenzaam zijn, en voor de mensen in ontwikkelingslan-
den die in armoede leven. Moge de Heer hen bijstaan 
in liefde en voorzienigheid.

De vrede en genade van onze Heer zij met u.

Gods zegen,
A. Schuyt

Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld 
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moed niet.              Johannes 14:27

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

• 59 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
•  64 weduwen ontvingen een maandelijks ‘pensioentje’;
•  12 pioniers ontvingen een maandelijkse toelage;
•  11 studenten ontvingen een Bijbelschoolopleiding.

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven in het eerste 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 eerste 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 116 -
02 PIONIERS 536 823

03 BiJBelschool (studenten) 315 566

04 KERStGIft 45 -
05 WEDuWEN EN WEzEN 6.428 7.253

06 NOODHuLP 85 -
TOTAAL 7.525 8.642

Bedragen zijn in euros
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Adrian (18 jaar), creatief en muzi-
kaal, wil graag studeren als grafisch 
designer. Hij zit in de laatste klas van 
de middelbare school. Moeder, die 
vroeger ook door SA werd gesteund, 
werkt in een textielfabriek. Vader 
is werkloos, maar past op de kleine 
toko aan huis. Het gezin is actief in 
de kerk. Adrian speelt hij gitaar in de 
jeugddiensten en helpt mee met de 
beamerdienst.

Gabriel (12 jaar), een trotse vrolijke kerel, 
wil later als militair in de landmacht wer-
ken. Op school is hij goed in sport, maar 
wiskunde vindt hij moeilijk. Hij woont met 
zijn ouders en drie broers en zussen in het 
huis van zijn tante. Vader werkt als dag  
arbeider in de bouw en moeder zorgt 
thuis voor de kinderen. 

Onlangs kreeg het gezin te horen dat ze 
het huis moeten verlaten. Tante had veel 
schulden gemaakt, en de bank heeft be-
sloten om het huis te verkopen. Als gezin 
hebben ze geen ander onderkomen.
Ondanks de grote onzekerheid waar ze als 
gezin voor staan, stralen de ogen van de 
moeder dankbaarheid en vertrouwen uit. 

Natalia (16 jaar), sportief talent, droomt 
ervan om ooit een rondreis te maken door 
Indonesië. Ze wilt graag alle eilanden be-
zoeken. Natalia weet nog niet zo goed 
wat zij na de middelbare school wil doen. 
Op school is zij goed in talen en in sport. 
Zij beoefent de Japanse verdedigingsport 
Taekwondo en doet mee aan wedstrijden. 

Natalia woont samen met haar broertje en 
zus bij haar vader. Haar ouders zijn geschei-
den. Moeder is hertrouwd en woont in de 
grote stad Semarang. Haar vader is vuilnis-
man. Als gezin hebben zij het soms moei-
lijk om rond te komen. Een paar keer per 
jaar komt moeder langs. Dan vindt Natalia 
het heerlijk om samen te zijn, al is het maar 
voor even. 

Galang (13 jaar), een branie, houdt ervan 
om na schooltijd met vrienden te voetbal-
len. Zijn favoriete voetbalteam is die van 
Semarang. Hij gaat graag naar school. De 
ouders van Galang zijn gescheiden. Hij 
woont samen met zijn moeder en twee 
jonge zusjes van negen en vier jaar oud. 
Moeder werkt als docent. Als gezin wonen 
zij in een klein studiootje.

Bagas (17 jaar), een hands-on techneut,  
is bijna klaar met de middelbare school. Op 
school houdt hij niet van theoretische vak-
ken, zoals wiskunde en geschiedenis. Hij is 
technisch en werkt graag met zijn handen. 
Na zijn afstuderen wil hij in een autoga-
rage werken om het vak te leren. 

Bagas woont naast de kerk. Zijn ouderlijk 
huis wordt zondags gebruikt als zondag-
schoolruimte. Het is voor het gezin heel 
normaal om de gemeente op deze manier 
te helpen. De vader van Bagas werd vroe-
ger ook gesteund door SA.  

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Corona 
crisis ook Indonesië heeft getroffen. Net 
als in Nederland treft de crisis de gehele 
samenleving. Ten tijde van het schrijven 
van deze nieuwsbrief zijn er meer dan 
33.000 mensen positief getest voor Co-
vid-19 in Indonesië en meer dan 2.000 
mensen zijn hieraan gestorven. Het is 
moeilijk te zeggen hoe betrouwbaar deze 
getallen zijn in een groot land als Indo-
nesië. De regering had de bevolking ver-
zocht om zoveel mogelijk thuis te blijven. 
Scholen en kantoren werden gesloten, 
met het gevolg dat de economie voor een 
groot deel stil lag.

Aan het einde van de vastenmaand Ra-
madan in aanloop naar het Suikerfeest 
van 23 mei jl., reizen normaal gesproken 
tientallen miljoenen Indonesiërs terug 
naar huis van de stad of gebied waar ze 
werken. De president had dit nu verbo-
den. Het risico op verspreiding van het 
virus is met al dat reizen te groot. Al he-
lemaal vanuit de hoofdstad Jakarta, de 
rode zone van het land waar ongeveer 
een derde van de Corona besmettingen 
is vastgesteld.

Net als in Europa begint de Indonesische 
regering vanaf juni de Corona maatrege-
len langzaamaan te versoepelen. De im-
pact van de crisis voor de miljoenen men-
sen die in armoede leven is voelbaar. 

We zijn de Heer dankbaar dat de wedu-
wen, de pioniers, de jongeren en de kin-
deren die ondersteund worden door SA 
in goede gezondheid verkeren. Op het 
platteland lijken de Corona besmettingen 
vooralsnog mee te vallen. In dorpen zoals 
Gambangwaluh en Porot zijn er gelukkig 
nog geen besmettingen geconstateerd.

Nu kerken geen samenkomsten mogen 
houden, verzorgen sommige kerken in In-
donesië online diensten. Op het platteland 
werken deze moderne oplossingen helaas 
niet. Gemeenteleden missen de samen-
komsten en de fellowship, en de kerken 
zien hun inkomsten uit collectes teruglo-
pen. Zo zijn ze minder in staat om hulp te 
bieden aan de armen. We zien gelukkig 
dat daar waar kerken de  hulpverlening 
niet meer kunnen bieden, gemeenteleden 
en buurtbewoners opstaan om een hel-
pende hand te bieden.

Corona 
in Indonesië

Adrian 

Bagas 

Gabriel Natalia Galang  

Werkbezoek 
Br Arend Bakker

Met uw trouwe steun heeft Stichting Sinar Anugerah vele broeders en zusters in Indonesië die in armoede 
leven kunnen helpen. Zo worden kansarme kinderen en jongeren ondersteund, zodat zij de cirkel van ar-
moede kunnen doorbreken. Velen die door SA werden gesteund, hebben een goede baan gevonden en 
blijven zich voor de kerk en gemeenschap inzetten.

In deze editie, willen wij graag vijf tieners aan u voorstellen. Een aantal van hen leeft in moeilijke gezins-
omstandigheden. Zij voelen zich door uw steun gesterkt en bemoedigd om aan hun toekomst te werken.

De zegenbede 
van Sint Patrick.

De Heer zij voor u,
om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u,
om u in de armen te sluiten 
en om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u, 
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u,
om u te troosten
als u verdriet hebt.

Hij omgeve u,
als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u,
om u te zegenen.

Zo zegene u God,
vandaag, morgen en in de eeuwigheid.

Amen

Onze enige verplichting 
was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies 

waarvoor ik mij heb ingezet.            Galaten 2:10
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