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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 401 -
02 pIONIERS 699 966

03 BIjBELSchOOL (studenten) 1.383 1.457

04 KERStGIft 70 -
05 WEDuWEN EN WEzEN 11.255 8.887

06 NOODhuLp 370 -
tOtaaL 14.178 11.310

Bedragen zijn in euros

Namens onze broeders en zusters in Indonesië, danken wij u voor uw giften en gebeden. 
In de maanden juli tot en met september heeft SA, dankzij uw steun het volgende werk 
in Indonesië kunnen verrichten :

• 145 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
• 68 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 juli 
tot en met september verdeeld over de giftencodes.
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nieuwsbrief

“Gods genade is open-
baar geworden tot red-
ding van alle mensen.”  
Titus 2:11

O, Zoon van God, aan ons geboren
in ’t diepe duister van een nacht,
het was Uw komst op deze aarde
die ’t mensdom heil en vrede bracht.

Zowel de herders als de wijzen
gingen met grote blijdschap heen;
zij konden over ’t licht niet zwijgen;
hun boodschap klonk door alles heen.

De heilsbelofte aan een wereld
verzonken in de zondeschuld,
werd door Uw liefde en genade
volkomen aan de mens vervuld.

Dat is het licht dat is gekomen
in een nacht zo heilig en zo stil:
het Christuskind dat werd geboren
en ons ook nu nog zeeg’nen wil.

Zs. Judith
December 1992

Het jaar lijkt voorbij te zijn gevlogen. 
Opeens beseffen we dat het weer bijna 
Kerst is.
Dankbaar mogen we terugkijken naar 
de zegeningen die de Heer ons dit 
jaar heeft gegeven.

De donkere dagen rond Kerst kunnen 
voor sommigen ook een moeilijke pe-
riode zijn. In het bijzonder gedenken 
wij hen die ziek zijn, hen die dit jaar 
een dierbare hebben verloren en hen 
die eenzaam zijn.
Wij bidden hen Gods troost en nabij-
heid toe.

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar 
geweest. Het jaar stond in teken van 
economische voorspoed, maar ook 
van politieke onzekerheid, klimaat-
verandering en natuurrampen. Wij 
hebben de warmste en droogste zo-
mer ooit meegemaakt en wij hebben 
gezien hoe een tsunami op het eiland 
Sulawesi duizenden mensen doodde 
en grote gebieden verwoestte.

In Romeinen 8:22 lezen we dat de 
hele schepping nog altijd als in ba-
rensweeën zucht en lijdt. Jezus leert 
ons te kijken naar de vijgenboom en 

al de andere bomen. “Als je ziet dat 
ze uitlopen, weet je dat de zomer in 
aantocht is. Zo moeten jullie ook we-
ten, wanneer je die dingen ziet ge-
beuren, dat het koninkrijk van God 
nabij is” (Lucas 21:29-31).

Voor het nieuwe jaar weten wij als 
kinderen Gods gesterkt in Zijn belofte: 
“Wees niet bang, want ik ben bij je, 
vrees niet, want ik ben je God” (Jesaja 
41:10). Laten we in de tijd die ons nog 
rest, voor iedereen het goede doen, 
vooral voor onze geloofsgenoten.

Dood noch leven, engelen noch mach-
ten noch krachten, heden noch toe-
komst, hoogte noch diepte, of wat 
er ook maar in de schepping is, zal 
ons kunnen scheiden van de liefde 
van God, die Hij ons gegeven heeft in 
Christus Jezus, onze Heer! 

Namens onze broeders en zusters in 
Indonesië en het bestuur van Stichting 
Sinar Anugerah wens ik u een geze-
gend Kerstfeest!

Anthony Schuyt

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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Noodhulp Sulawesi Brief van Pionier Kornelius Jono

KerstgiftWerkbezoek
Met Kerst geven wij traditiegetrouw een 
Kerstgift aan de weduwen, kansarme kin-
deren, pioniers en Bijbelschoolstudenten. 
De Kerstgift wordt gegeven in de vorm 
van één extra maand financiële ondersteu-
ning, te vergelijken met de Nederlandse 
‘13e maand’. Voor de meesten is dit een 
unieke mogelijkheid om te sparen of om 
iets extra’s te geven voor hun geliefden. 

Tom en Anneke zijn onlangs op werk-
bezoek geweest in Indonesië. Zij heb-
ben de projecten in Bandung, Salatiga, 
Gambangwaluh en Surabaya bezocht. 
Zij zijn blij om te zien dat het goed gaat 
met onze broeders en zusters en dat de 
bediening tot zegen is voor velen in In-
donesië.

Regelmatig bezoeken leden van het be-
stuur van Stichting Sinar Anugerah de 
projecten in Indonesië. Wij doen dit op 
eigen kosten. Wij doen dit om te blijven 
waarborgen dat de gelden die ons door 
u zijn toevertrouwd op een juiste manier 
worden besteed.

Meer dan 2.000 mensen zijn omgekomen 
en honderden mensen zijn nog steeds 
vermist. Bovendien zijn meer dan 67.000 
huizen zwaar beschadigd of verwoest 
waardoor nu zo’n 330.000 mensen geen 
onderdak meer hebben. Ongeveer 62.400 
mensen verblijven in tijdelijke locaties 
met beperkte toegang tot levensredden-
de voorzieningen.

Wij vinden het belangrijk dat uw giften 
zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikt 
wordt om de getroffenen op Sulawesi te 
helpen. Stichting Sinar Anugerah kan de 
noodhulp vanuit het eiland Java zelf op-
zetten, maar omdat wij geen werkers heb-
ben op Sulawesi, brengt het zelf organise-
ren van noodhulp hoge kosten met zich 
mee voor transport en logistiek.

Geliefde broeders en zusters in de Heer, hartelijke groeten uit Salatiga! 

Allereerst wil ik u namens de weduwen, kinderen, Bijbelschoolstuden-
ten en pioniers hartelijk danken voor uw liefdevolle steun, die we mo-
gen ontvangen via Stichting Sinar Anugerah. Zoals het woord van God 
zegt, geloven wij dat üw liefdevolle gaven een welriekend aangenaam 
offer is voor God. De Here zal u zegenen!

Onlangs werd ik uitgenodigd om in het dorp Stoegoer, een plaats vlak-
bij Salatiga, te spreken in een liefdesmaaldienst georganiseerd door de 
plaatselijke gemeente. Deze gemeente wordt voorgegaan door Korne-
lius Jono, geboren en opgegroeid in het dorpje Mbumen vlakbij Gam-
bangwaluh.

Als jonge man voelde hij zich geroepen om de Heer te dienen. Hij be-
sloot te studeren aan de Berea Bijbelschool in Salatiga. Omdat zijn fami-
lie zijn studie niet kon bekostigen, werd hij ondersteund door Stichting 
Sinar Anugerah. Stichting Sinar Anugerah heette toen Salam Aleikum 
en stond onder leiding van Br. S.S. Tan en Br. Koppelle.

Na zijn afstuderen ontving Kornelius de roeping om in het dorp Stoe-
goer te pionieren. Het dorp telde toen slechts twee christelijke gezin-
nen. Hij begon met het organiseren van huissamenkomsten. Nu, jaren 
later, bestaat de gemeente uit meer dan 200 leden.

Ik besef dat de Heer Stichting Sinar Anugerah als instrument gebruikt 
om jonge mensen op te leiden in Bijbelscholen en om pioniers bij te 
staan in de eerste cruciale jaren van hun bediening. Zou de gemeente in 
Stoegoer hebben bestaan zonder steun van Stichting Sinar Anugerah? 

Met uw steun hebben wij Kornelius en zijn gezin in de eerste jaren van 
hun bediening kunnen ondersteunen, tot het moment dat de gemeen-
te deze zorg van ons kon overnemen. De gemeente is gegroeid en vele 
mensen zijn tot bekering gekomen. Prijst de Heer!

Namens de broeders en zusters in Stoegoer en namens Kornelius Jono 
wil ik u danken voor uw steun! Wij bidden u Gods rijke zegen toe.

Gezegend Kerst!

In Zijn liefde verbonden,
Karel Schubert 

Wij hebben daarom gekozen om in plaats 
daarvan de christelijke noodhulporganisa-
tie Medair te ondersteunen. Medair heeft 
op Sulawesi een noodhulpteam die de men-
sen voorziet van onderdak, schoon water, 
sanitatie, voedsel en psychologische hulp.  

Vanuit het noodhulpfonds van Stichting 
Sinar Anugerah doneren wij daarom EUR 
5.000 aan Stichting Medair Nederland. 

U kunt meehelpen door een gift over te ma-
ken onder vermelding van ‘Noodhulp Sula-
wesi’. Indien u gebruik wilt maken van de 
acceptgiro, kunt u uw gift markeren met de 
giftencode in centen ‘06’.

Op 28 september werd het 
eiland Sulawesi getrof-
fen door een aardbeving 
met een kracht van 7.5 op 
de schaal van Richter. De 
gevolgen waren catastro-
faal. Door de aardbeving 
ontstond een dodelijk ver-
woestende tsunami die 
aan land kwam met een 
snelheid van 800 km/u en 
golven van wel zes meter 
hoog.

Laten we met Kerst onze broeders en 
zusters in Indonesië gedenken.

Als u ook een Kerstgift wilt geven, dan 
kunt u een gift overmaken onder ver-
melding van ‘Kerstgift’. Indien u gebruik 
wilt maken van de acceptgiro, kunt u 
uw gift markeren met de giftencode in 
centen ‘04’.
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