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Projecten Inkomsten Uitgaven

01 KERKEN
Het afbouwen van het kerkgebouw en/of voorzien in inventaris van dorpsge-
meentes. In 2016 heeft SA bijgedragen aan de bouw van het museum in Gam-
bangwaluh ter nagedachtenis van Moesje Alt.

1.406 3.322

02 PIoNIERs 
Het ondersteunen van 17 pioniers in hun dagelijkse onderhoud. 
Deze pioniers brengen het Evangelie in de onbereikte gebieden van Indonesië.

2.513 4.848

03 BIjBElschool (studenten)
Het financieel sponsoren van 12 getalenteerde Bijbelschoolstudenten die hun 
studie niet zelf kunnen bekostigen en het ondersteunen van Bijbelscholen met 
een specifieke missie voor zending in hun operationele kosten en benodigdhe-
den in Bandung en Salatiga.

3.121 6.598

04 KERstgIft
Het bieden van een extra gift met kerst aan alle gesponsorde weduwen, wezen 
en pioniers, en het bieden van een extra gift met kerst aan het kinderproject in 
Medan, Bandung en Solo.

1.733 3.422

05 WEdUWEN EN WEzEN
Het bieden van goede verzorging en onderwijs aan 103 kansarme kinderen. 
Het bieden van een maandelijkse financiële tegemoetkoming aan 63 weduwen 
die in armoede leven. Het ondersteunen van weeshuizen in hun operationele 
kosten en benodigdheden.

19.754 38.337

06 NoodhUlP
In 2016 was er gelukkig geen aanleiding om een oproep te doen t.b.v. nood-
hulp in Indonesië. De gelden die in 2016 voor noodhulp zijn ontvangen zullen 
in het noodhulpfonds gereserveerd worden.
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totaal 28.772 56.527
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 gIftENcodEs IN cENtEN
 01 KERKEN

 02 PIoNIERs

 03 BIjBElschool
      (stUdENtEN)

 04 KERstgIft

 05 WEdUWEN & WEzEN

 06 NoodhUlP

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. 
Hiernaast ziet u de giftencodes in centen: 

Gods zegen, A. Schuyt

Namens onze broeders en zusters in Indonesië, danken wij u voor uw giften en gebeden 
in het afgelopen jaar. Dankzij uw giften heeft SA in 2016 vele hulp- en zendingsprojec-
ten in Indonesië kunnen verrichten. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van 
de geboden steun in 2016.

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

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zen-
dingsprojecten in Indonesië. In het bovenstaande overzicht ziet u, dat SA in 2016 meer 
heeft besteed dan wat zij aan giften voor projecten heeft ontvangen. Dit komt omdat 
SA ook nalatenschappen en legaten van sponsors ontvangt. Ook deze inkomsten wor-
den zo snel en zo goed mogelijk besteed aan het werk in Indonesië.

Bijgevoegd aan deze nieuwsbrief vindt u uw jaaropgave. Mocht u hierover vragen heb-
ben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Gods zegen,
A. Schuyt

Bedragen zijn in euros

Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart U 
welgevallig zijn… Psalm 19 vers 15

“Wij weten, dat wij uit God zijn en  
de gehele wereld in het boze ligt.” 
                                                                 1 Johannes 5 vers 19
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Het nieuwe jaar is alweer even begonnen. Vol goede moed en 
voornemens zijn we 2017 ingegaan. Wij nemen voor om bijvoor-
beeld meer te sporten, meer te bewegen en gezonder te eten. 
Echter vele voornemens worden al naar een paar weken aan de 
kant geschoven. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10 procent van 
de goede voornemens succesvol zijn.

Toch wil ik Psalm 19 vers 15 als een goed voornemen voor 2017 
onder uw aandacht brengen en ik wil u aanmoedigen om dit vol 
te houden. De boodschap van dit vers lijkt eenvoudig maar is in 
de praktijk, O, zo moeilijk! Hoe vaak roddelen wij bewust of on-
bewust over andere mensen. Onze tong is een gevaarlijk wapen. 
In Spreuken 18 vers 21 wordt zelfs gezegd dat ‘Dood en leven zijn 
in de macht van de tong’. Het is daarom belangrijk om te besef-
fen welke woorden wij spreken. Spreken wij woorden van leven, 
zegen en dankbaarheid uit, of spreken wij woorden van vloek, 
zonde en dood. In Spreuken 10 vers 11 staat geschreven, dat onze 
woorden een bron van leven moeten zijn en niet van verderf. 

Mijn gebed voor dit nieuwe jaar is, dat wij in woord en daad tot 
zegen mogen zijn voor de mensen in onze omgeving. Moge onze 
woorden en plannen, ook voor wat betreft het werk van Stich-
ting Sinar Anugerah, welgevallig zijn voor onze Heer en Heiland.
 
God zegene u allen,

Tom de Vries
 

Vele mensen lijden in deze roerige wereld. Dat doet ons veel 
verdriet. Wij staan machteloos. Toch weet ik, dat door het 
lijden God ons juist voorbereidt voor het leven. Pas als je dat 
lijden kunt zien als een ontmoeting met God zelf, zal het lij-
den vruchtdragen. Zoals ik onlangs in één van de nieuwsbrie-
ven heb geschreven, heeft God ons geen kalme reis beloofd, 
maar een ieder die gelooft in God, zal behouden aankomen. 
God zal ons altijd bijstaan om de macht van satan te verslaan. 
Vertrouw op God, dan wordt alles dragelijk.

‘In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, 
Ik heb de wereld overwonnen.’ 
Johannes 16 vers 33

Als bestuur van Stichting Sinar Anugerah bidden wij, dat we 
ook dit jaar als broeders en zusters naar elkaar om zullen zien 
en samen, met Gods hulp, de goede strijd van het geloof zul-
len strijden. Laten wij met onze gebeden, bemoedigingen en 
financiële support onze broeders en zusters in Indonesië tot 
zegen zijn. Ook wij als bestuur van Stichting Sinar Anugerah 
hebben uw gebed nodig om ook dit jaar in wijsheid de juiste 
beslissingen te kunnen nemen.

‘Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van 
Christus vervullen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid 
hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid 
voor onze geloofsgenoten.’
Galaten 6 vers 2 en 10

God zegene jullie allen,
Anneke de Vries- Severijns



Rond Kerst is het meestal koud en guur buiten. Dan zitten wij bin-
nen gezellig en warm aan de chocolade melk of glühwein. In Indo-
nesië kennen zij het knusse openhaard gevoel niet. Met 30 graden 
Celcius en een luchtvochtigheid van bijna 100% heb je liever een 
ijsje in plaats van een warm drankje.

Toch kan het met Kerst in Indonesië in geestelijk opzicht soms ook 
koud en guur zijn. Dan denken wij aan de kinderen die opgroeien 
in armoede, waarvan de moeders op straat bedelen en de vaders 
verslaafd zijn aan drugs.

Kerst in de Tropen
Gelukkig zijn er broeders en zusters in Indonesië die zich in het 
bijzonder bekommeren om deze kinderen. Zij geven gratis onder-
wijs, naschoolse opvang of een veilig thuis voor de kansarmen. In 
de afgelopen maand december hebben wij met uw Kerstgift deze 
kinderen op een bijzondere manier gezegend. U ziet het in de 
volgende fotorapportage.

De kinderen hebben gebeden voor nieuwe speeltoestellen. Zij 
waren erg blij toen hun gebeden werden verhoord!

de kleuters leren om voor het eten eerst de handen te was-
sen. de moeders brengen hun kinderen graag naar het kleu-
terschooltje. hier worden hun kinderen goed verzorgd. de 
kleuters krijgen spelenderwijs een goed uitgekiende leerplan.

Een klasje van de kleuterschool 
in Bandung met de drie gewel-
dige leraressen.

De zendelingen uit Bandung 
hebben met Kerst een grote 
viering georganiseerd voor 
straatkinderen. Het was een 
onvergetelijke feest voor de 
kids!

Alle kinderen krijgen een nieu-
we t-shirt en een grote zak met 
kadootjes. Namens deze kinde-
ren en pioniers, hartelijk dank 
voor uw Kerstgift!

dit is lestari. haar moeder 
heeft haar als baby achtergela-
ten. zij woont nu bij haar oom 
en tante. lestari gaat graag 
naar de kinderdiensten die ver-
zorgd worden door onze wer-
kers in Bandung.

Elke maand worden de kin-
deren bij elkaar geroepen 
om de verjaardagen van ie-
dereen die in die maand ja-
rig was geweest te vieren. 

Monang uit Medan heeft een groei achterstand gehad. Toen hij 
drie jaar was, kon hij niet praten en lopen. In het kinderdagver-
blijf krijgt hij gezonde voeding en vitaminen. De vader van Mo-
nang werkt in de gemeentelijke plantsoenendienst en de moe-
der werkt als huishoudelijk hulp. Zij zijn blij dat Monang overdag 
opgevangen wordt door lieve mensen die echt om hem geven. 
Het gaat goed met Monang. Hij gaat graag naar school en haalt 
goede cijfers. De ouders zijn erg trots op hem.

Deze kinderen uit Medan gaan drie keer per week naar een 
naschoolse opvang gesteund. Hier krijgen de kinderen huis-
werkbegeleiding en leren zij spelenderwijs over het Evangelie.

Een aantal jaren geleden heeft gemeente life house amster-
dam (air hidup) een naaimachine gegeven aan een groep 
moeders uit de sloppenwijken in medan. dankbaar hebben 
deze vrouwen het vak eigen gemaakt om extra inkomsten 
te genereren voor hun gezinnen.

de kinderen van Pa silo te solo op midden-java delen Kerst-
pakketten uit aan de kansarme mensen uit de omgeving. zo 
leren zij omzien naar anderen. jong geleerd, is oud gedaan!

De kinderen van PA 
Silo krijgen, dankzij uw 
steun, tandartscontrole 
en behandeling. Tand-
verzorging is nog niet 
gebruikelijk in Indone-
sië. Sommige kinderen, 
zoals Ludwich hier op 
de foto, hebben een be-
handeling hard nodig. 

De alumni’s van PA 
Silo komen regelmatig 
terug naar het kinder-
tehuis om hun ‘broer-
tjes en zusjes’ te be-
zoeken. Velen blijven 
nog jaren, nadat zij 
op zich zelf zijn gaan 
wonen, betrokken bij 
het werk van PA Silo. 
Zo ook Wayan (links 
op de foto). Zij heeft 
een mooie baan als le-
rares en was afgelopen 
maand juli getrouwd. 
Nu is zij al een paar 
maanden zwanger van 
haar eerste kind.

graag willen wij zuster hellen de joode uit almere (rechts 
op de foto) bedanken voor het maken van deze mooie fo-
torapportage. zuster hellen heeft de reis naar Indonesië zelf 
bekostigd. zij heeft vele sa projecten bezocht. Wij zijn haar 
erg dankbaar hiervoor!


