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De COVID-19 situatie in Indonesië is sterk verbeterd. De besmettingen zijn teruggelopen
en ongeveer driekwart van de bevolking heeft een eerste vaccinatie ontvangen en ongeveer twee derde deel van de bevolking heeft ook een tweede vaccinatie ontvangen. De
meeste beperkingen in het land zijn opgeheven. Kinderen kunnen sinds kort weer naar
school en toeristen mogen sinds april weer het land in. Het dragen van maskers blijft wel
in binnenruimtes en in het openbaar vervoer verplicht. Wij bidden dat de situatie zich
verder verbeterd in Indonesië, dat zo hard geraakt is door de pandemie.

Van de penningmeester
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:

•
•
•
•

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven in het eerste kwartaal verdeeld
over de giftencodes.
Bedragen zijn in euros

Projecten

Inkomsten

01 KERKEN

881

84

02 pioniers

886

746

03 Bijbelschool (studenten)

345

311

05 Weduwen en Wezen
06 noodhulp
Totaal

Uitgaven

-

-

2.514

1.663

-

-

4.555

2.805

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendings
projecten in Indonesië. De giften aan Kerken worden gereserveerd in de daarvoor bestemde
‘potjes’. Wanneer wij een grote hulpvraag ontvangen vanuit Indonesië, bijvoorbeeld voor
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
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerken
Pioniers
Bijbelschool(studenten)
Kerstgift
Weduwen en Wezen
Noodhulp

Gods zegen,
A. Schuyt

Sinar Anugerah nieuwsbrief is
een uitgave van Stichting Sinar
Anugerah, die zich ten doel stelt
Gods werk in Indonesië te ondersteunen. De stichting is opgericht
op 3 oktober 1964 en staat ingeschreven in de KvK te Amsterdam
onder nummer 41197782.

Adviseur:
Dhr. T. de Vries

Weduwen en wezen:
IBAN rekeningnummer:
NL 10 INGB 0000 651486
op naam van Stichting Sinar
Anugerah afd. W&W-fonds

ANBI nummer: 8050.84.034

GIFTENCODES IN CENTEN
01 KERKEN
02 PIONIERS
03 BIJBELSCHOOL
(STUDENTEN)
04 KERSTGIFT
05 WEDUWEN & WEZEN

En een ieder doet, nadat hij zich in zijn hart heeft
voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen. Want
God heeft de vrijmoedige gever lief. 2 Korintiërs 9:7
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GIFTEN
Algemeen:
IBAN rekeningnummer:
NL 48 INGB 0000 294715
op naam van:
Stichting Sinar Anugerah

55 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
6 weduwen ontvingen een maandelijks ‘pensioentje’;
11 pioniers ontvingen een maandelijkse toelage;
10 studenten ontvingen een Bijbelschoolopleiding.

04 Kerstgift

59e jaargang • nr 2 • Apr-Jun 2022

e-mail: info@sinaranugerah.nl

www.sinaranugerah.nl

Wij zijn alweer een tijdje onderweg in
2022. Er is veel veranderd. De corona
maatregelen zijn afgeschaft. Wij voelen
ons bevrijd van de mondkapjes en de an
derhalve meter afstand. Met weemoed
gedenken we diegene die ons door de
pandemie zijn ontvallen. Inmiddels is het
mogelijk om een tweede booster injectie
te halen. We voelen ons in zekere zin
bevrijd, omdat we weer kunnen doen wat
we willen.
Nauwelijks was de pandemie afgelopen
en een nieuwe crisis brak aan. De oorlog
in Oekraïne is verschrikkelijk. In Neder
land merken we dat de prijzen hard ge
stegen zijn. Alleen al de olie om kroepoek
te bakken is verviervoudigd en de energie

is onbetaalbaar geworden. Ineens wordt
de wereld weer heel klein. Velen zijn
bezorgd over de toekomst, maar Jezus
zegt: “Kijk naar de vogels zij zaaien niet
en maaien niet en toch geeft de hemelse
Vader hun te eten.”
In Korinte zat Paulus ook in een soort
gelijke situatie. Er gebeurde van alles om
hem heen. Hij heeft net een gemeente
gesticht en dan ontvangt hij een hulp
vraag uit Jeruzalem. Paulus wist dat de
broeders en zusters in Jeruzalem in nood
zaten. Hij spoorde de gemeente in Korin
te aan om een collecte te houden en de
gemeente heeft met een blijmoedig hart
gegeven.

Als ik kijk naar Stichting Sinar Anugerah,
zie ik vrijmoedige gevers. Wij kunnen
dankzij uw giften veel werk in Indonesië
verzetten. We kunnen nieuwe projecten
opzetten, hulp bieden waar nodig is en bo
venal kunnen we het Woord van de Here
verspreiden. We mogen dan wel klein zijn
als organisatie, maar God heeft ons lief en
met die liefde overwinnen we alles! Er is
ons iets geweldigs toevertrouwd door de
Here. Met Zijn kracht en door Zijn kracht
zijn wij meer dan overwinnaars en kunnen
we getuigen van Zijn liefde.

Gods zegen,
A. Bakker

Kinderen van PA Silo delen
hulppakketten uit
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De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze
verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. 1 Korintiërs 13:4-8
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In de maand April hebben de kinde
ren van het kindertehuis Silo geholpen
om hulppakketten uit te delen aan
kansarme mensen in een nabij gele
gen dorp. Deze hulpactie is mogelijk
gemaakt door de steun van Stichting
Sinar Anugerah. Het hulppakket bestaat
uit primaire levensmiddelen zoals rijst,
zonnebloemolie, noodles, kecap, suiker
en thee. Het is een welkome geschenk
aan de kansarmen die veelal moeten
rondkomen van dag arbeid. Net als in
Nederland is ook in Indonesië de prij
zen gestegen, en gedurende de pande
mie was het lastig voor velen om aan
werk te komen. De kinderen van PA Silo
leren op deze manier om te zien naar
hun naasten.

Als kinderen van God mogen wij de lief
de van de Heer in overvloed ontvangen
en ervaren. We hoeven er slechts om te
vragen in de naam van Jezus, want er
staat geschreven: “wat je de Vader ook
vraagt in Mijn naam – Hij zal het je ge
ven” (Johannes 16:23). God is liefde, Hij
stelt ons in staat om de Heer onze God
lief te hebben met heel ons hart, ziel en
verstand. Hij stelt ons in staat om onze
naaste lief te hebben als onszelf.

Een welkome verkoeling
in de kerkzaal
Stichting Sinar Anugerah heeft met uw
bijdrage voor kerken, een kleine ge
meente in een buitenwijk van de stad
Surakarta in Midden-Java geholpen met
de aanschaf van ventilatoren. Tijdens
de erediensten kan de temperatuur
behoorlijk oplopen. Met de nieuwe ven
tilatoren aan de muur is het voor de ge
meenteleden tijdens de dienst een stuk
aangenamer vertoeven. Namens hen
willen wij u hartelijk danken voor uw
steun.
Hary Kwee en zijn vrouw Marina Wijayanti

Gemeente GJKI Filadelfia Lemah Abang

De gemeente Gereja Jemaat Kristus
Indonesia (GJKI) Filadelfia Lemah
Abang bestaat uit ongeveer 50 leden.
De gemeenteleden hebben het niet
breed, velen werken als hulp in de
huishouding of als dag arbeider in de
bouw of fabriek. De gemeente wordt
geleid door voorganger Hary Kwee en
zijn vrouw Marina Wijayanti. Op zon
dag verzorgt Marina de kinderdiensten
en door de weeks begeleidt zij de kans
arme kinderen uit de gemeente met
schoolwerk.
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De Heer roept ons op om barmhartig
te zijn. Wees barmhartig, zoals jullie
Vader barmhartig is. Barmhartigheid
is het omzien naar mensen die (gees
telijk) in een moeilijke situatie zitten,
zonder er iets voor terug te verwachten.
In Lucas 6:36-38 staat verder geschre
ven: “Oordeel niet, dan zal er niet over
je geoordeeld worden. Vergeef, dan zal
je vergeven worden. Geef dan zal je ge
geven worden; een goede, stevig aan
gedrukte, goed geschudde en overvolle
maat zal je worden toebedeeld. Want de
maat die je voor anderen gebruikt, zal
ook voor jullie worden gebruikt.”

Ana Krisnawati is 21 jaar oud. Zij studeert aan de theologische hogeschool In
theos in Solo. Al sinds haar tienertijd heeft zij het verlangen om de Heer te dienen
als voorganger van een gemeente. Zij besloot daarom om na haar middelbare
school zich in te schrijven als student aan de theologische hogeschool. Zij deed dit
zonder medeweten van haar ouders, want ook al was zij christelijk opgevoegd,
haar ouders wilden dat zij per se verder zou studeren en carrière zou maken in
het bedrijfsleven. Ana komt uit een gezin van vijf kinderen. Haar ouders hebben
het niet breed. Haar vader werkt als dag arbeider in de bouw en moeder heeft
thuis altijd voor de kinderen gezorgd.
Vastbesloten in haar roeping, heeft Ana zelf met verschillende bijbaantjes geld
bij elkaar gespaard om zich in te schrijven aan de hogeschool. Zij vertrouwde op
de Heer, dat het Zijn wil is en dat Hij verder voor haar de weg zal banen.

De hulp van Stichting Sinar Anugerah
maakt een groot verschil voor deze ge
meente. Het kerkgebouw is deels toe
aan renovatie en de inventaris in de
kerk is toe aan vervanging. Stichting
Sinar Anugerah onderzoekt hoe wij
deze gemeente verder kunnen helpen.

Stichting Sinar Anugerah bekostigt het collegegeld van Ana uit de giften ontvan
gen voor ‘Bijbelscholen en Bijbelschool studenten’ (giftencode 03). Wij vinden
het belangrijk dat jonge mensen die een roeping hebben om de Heer te dienen,
de mogelijkheid krijgen om goed opgeleid te worden. Ana is God dankbaar voor
Zijn leiding en steun, en zij dankt u voor uw liefdevolle ondersteuning.

