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nieuwsbrief
“Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn 
heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden 
in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld.”  Kolossenzen 3:12

In deze zomermaanden kunnen we 
genieten van de zon, de aangename 
temperatuur en het buitenleven. De 
wollen truien zijn vervangen door 
luchtige t-shirts. Als vanzelfsprekend 
passen we onze kleding aan de tijd 
van het jaar.

We passen onze kleding ook aan de 
gelegenheid en het gezelschap waarin 
we verkeren. We zouden het vreemd 
vinden als iemand in een pyama een 
kerkdienst bijwoont. Ook vinden we 
het ongepast als iemand in versleten 
kleren Koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima zou ontvangen.

Echter als kind van God vergeten we 
soms dat we dagelijks met de Aller-
hoogste wandelen. Laten we in gees-
telijk opzicht ons dan ook gepast kle-
den. In de brief aan de Kolossenzen 
schrijft Paulus in hoofdstuk 3 vers 12: 
“Omdat God u heeft uitgekozen, 
omdat u zijn heiligen bent en hij u 
liefheeft, moet u zich kleden in innig 
medeleven, in goedheid, bescheiden-
heid, zachtmoedigheid en geduld.” 
Aan ons rechtvaardig en liefdevol 
handelen, zal de wereld zien dat we 
bij Hem horen. “Wij zijn het zout van 

de aarde, het licht in de wereld. Zo 
moeten wij ons licht schijnen voor de 
mensen, opdat zij onze goede daden 
zien en eer bewijzen aan onze Vader 
in de hemel.” (Mat 5:13-16)

Voor de Heer zijn onze daden en 
woorden ten aanzien van onze naas-
te - dus onze buren, collega’s, familie, 
kennissen, vrienden – gelijk als een 
persoonlijke daad naar Hem toe. In 
Mattheüs 25:40 lezen we: “Ik verzeker 
jullie: alles wat jullie gedaan hebben 
voor een van de onaanzienlijksten 
van mijn broeders of zusters, dat heb-
ben jullie voor mij gedaan.”

Als zonen en dochters van de Allerg-
hoogste, laten we, in de tijd die ons 
nog rest, ons waardig kleden en voor 
iedereen het goede doen. “Doe recht 
aan weerlozen en wezen, kom op 
voor verdrukten en zwakken, bevrijd 
wie weerloos zijn en arm, red hen uit 
de greep van wie kwaad wil.” (Psalm 
82:3-4)

Ik wens u een heerlijke zomer en 
Gods zegen toe!

Anthony Schuyt

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 de 
maanden januari tot en met maart heeft SA, dankzij uw steun het volgende werk in Indonesië 
kunnen verrichten:

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

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 zendingsprojec-
ten in Indonesië. Stichting Sinar Anugerah heeft in het eerste kwartaal meer besteed aan projecten 
dan wat zij aan reguliere giften heeft ontvangen. Dit is omdat Stichting Sinar Anugerah ook nala-
tenschappen 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  
bestemd 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 141

02 PIONIERS 613 788

03 BiJBelschool (studenten) 200 591

04 KERStGIft 300

05 WEDuWEN EN WEzEN 6.003 7.631

06 NOODHuLP 330

TOTAAL 7.587 9.010

Bedragen zijn in euros
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Giften
code in centen:

01 Kerken
Ibu Ujek is een weduwe die gesteund wordt door SA. Onlangs 
was zij voor haar huisje flauwgevallen. De buurman vond haar 
bewusteloos op de grond. De buren brachten haar naar bin-
nen. Tot op de dag van vandaag kan Ibu Ujek niet lopen. Zij ligt 
in bed en wordt door haar dochter verzorgd. Ibu Ujek is voor 
onderzoek naar een specialist gebracht. De steun van Stichting 
Sinar Anugerah heeft dit mogelijk gemaakt.

Ibu Yuli is ook een weduwe die door SA wordt ondersteund. 
Onlangs werd ze na een hoge koorts met spoed opgenomen 
in het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat zij een tekort had 
aan bloedplaatjes (trombosit). We waren bang dat zij in deze  
regentijd knokkelkoorts (dengue) had opgelopen. Na onder-
zoek bleek dat dit gelukkig niet het geval was. Wel had ibu Yuli 
vocht in de longen. In het ziekenhuis werd ze hiervoor behan-
deld. Ibu Yuli is nu aan het herstellen.

In 2016 heeft Stichting Sinar Anugerah bij-
gedragen aan de bouw van het museum 
in Gambangwaluh. Het museum staat in 
teken van het leven en de bediening van 
Moesje Alt. Het museum is bekend onder 
zowel christenen als niet christenen. Chris-
tenen uit heel Indonesië bezoeken het dorp 
Gambangwaluh, de kerk en het museum. 
Regelmatig komen er ook gasten uit het 
buitenland.

Stichting Sinar Anugerah ondersteunt de 
bouw van kerkgebouwen van dorpsge-
meentes en pioniergemeentes. Namens 
de voorgangers en de gemeentes te  
Ngalarangan, Sumowono en Gambang-
waluh, willen wij u hartelijk danken voor 
uw bijdrage aan de bouw van de kerkge-
bouwen van deze gemeentes. 

Het is nog altijd niet gemakkelijk om 
een vergunning te krijgen om een kerk-
gebouw te bouwen. Kerkgebouwen ge-
ven de gemeentes de nodige ruimte om 
te groeien.

In Nglarangan hadden we in eerste in-
stantie geen vergunning gekregen voor 
de bouw van een kerk. In die tijd moesten 
de voorganger en de bouwcommittee de 
burgemeester bezoeken en hem persoon-
lijk vragen of de gemeente in Nglarangan 
een gebouw zou mogen hebben. 

Dit is een foto van Bertje en zijn moeder 
(rechts) samen met zus Thalia Schubert 
(links), op het moment dat hij is afgestu-
deerd aan de Bijbelschool Berea in Salatiga. 
Bertje werkt nu als pastorale medewerker 
in de gemeente in Salatiga.

De ouders van Bertje waren na de scheiding 
teruggegaan naar Ambon. Bertje wilde in 
Java blijven en studeren, omdat hij meer 
kans heeft op een baan op Java dan op Am-
bon. Bertje heeft een tijd alleen gewoond 
in een klein huisje, die zijn vader voor hem 
achter liet. Hij leefde onder armoedige om-
standigheden. 

8 jaar geleden heeft Karel en Thalia Schu-
bert hem daarom in huis opgenomen. 

Onder president Joko Widodo is een groot deel van de gezond-
heidszorg in Indonesië gratis voor mensen die het niet breed 
hebben. Toch worden niet alle medicijnen en behandelingen 
volledig vergoed. Met steun van Stichting Sinar Anugerah kun-
nen ibu Ujek en ibu Yuli goede zorg ontvangen. Laten we voor 
hun spoedig herstel bidden. Namens deze weduwen willen wij 
u danken voor uw steun. Gods zegen!

Hulp aan 
Weduwen

Bertje

Museum Gambangwaluh

Kerkgebouw te Nglarangan

Hellen met haar man Emile de Joode

Ibu Uyek

Ibu Yuli

Kerkgebouw Ngalarangan in aanbouw

Bertje met zijn moeder (rechts) en zs Thalia Schubert (links)

Zoals u wellicht heeft gelezen in de vo-
rige nieuwsbrief heb ik, ondergetekende, 
sinds januari dit jaar het voorzitterschap 
van Stichting Sinar Anugerah overgeno-
men van Tom de Vries. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om Tom en Anneke te bedanken 
voor hun liefde en inzet voor het werk 
van Stichting Sinar Anugerah. Wij hebben 
12 jaar intensief als team met elkaar sa-
mengewerkt. In die periode zijn we naar 
elkaar toegegroeid. Ik ben de Heer dank-
baar voor deze tijd. 

Tom en Anneke zullen de stichting blijven 
ondersteunen als vrijwilligers. Tom zal 
verbonden blijven aan de Stichting Sinar 
Anugerah als adviseur.  

In het begin vond ik het spannend om 
het voorzitterschap over te nemen. Ik heb 
het in gebed gebracht en kreeg de tekst 
uit Exodus 6:11 op mijn hart, waarin God 
Mozes gebiedt om Zijn volk uit Egypte te 
leiden. Ik heb op dezelfde manier in de 
afgelopen tijd Gods leiding ervaren. In 
geloof wil ik Zijn roeping volgen. 

Met Gods hulp en met de steun van trou-
we donateurs en een goed team, geloof 
ik dat de Heer Stichting Sinar Anugerah 
zal blijven gebruiken om Zijn Koninkrijk 
in Indonesië te verbreiden. 

Gods zegen,
Hellen de Joode

Bericht van de Voorzitter

Ibu Ujek

Ibu Yuli 

De plaatselijke regering heeft het mu-
seum erkend als cultureel erfgoed. Ver-
schillende middelbare scholen uit de regio 
sturen hun klassen in het kader van cul-
turele ontwikkeling naar Gambangwaluh 
om een kerkdienst bij te wonen en het 
museum te bezoeken. De regering heeft 
zelfs geld uitgetrokken om de weg naar 
het dorp toe te asfalteren. Prijst de Heer! 

Het dorp Gambangwaluh is dankbaar voor 
dit museum en dankbaar voor uw betrok-
kenheid en steun.

De burgemeester en het dorpshoofd had-
den de lokale bevolking bij elkaar gebracht 
en hen gevraagd of zij bezwaar hadden  
tegen de bouw van een kerk. Als door een 
wonder had niemand in het overwegend 
moslim dorpsgemeenschap bezwaar ge-
maakt. Prijst de Heer!

De gemeente in Ngalarangan is zeer dank-
baar dat met uw steun de kerk in een re-
latief korte tijd was gebouwd. Laten we 
voor hen bidden dat zij tot zegen zijn voor 
het dorp.

Bertje heeft de middelbare school en de 
Bijbelschool met succes afgerond. In zijn 
studententijd werd hij ondersteund door 
Stichting Sinar Anugerah en de gemeente 
in Salatiga. 

De foto werd gemaakt op de dag van de 
uitreiking van zijn Bijbelschooldiploma. 
Zijn moeder is voor deze bijzondere gele-
genheid overgekomen vanuit Ambon. Na 
jaren gescheiden van elkaar te zijn, zijn ze 
weer verenigd.

Uw steun heeft het verschil gemaakt in 
het leven van Bertje!

Namens Bertje, dank u wel & Gods zegen!
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