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Van de penningmeester
Namens onze broeders en zusters in Indonesië, danken wij u voor uw giften en gebeden. In het
tweede kwartaal van dit jaar heeft SA, dankzij uw steun het volgende werk in Indonesië kunnen
verrichten:

•
•
•
•

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

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

Projecten

Inkomsten

01 KERKEN

452

-

02 pioniers

449

696

03 Bijbelschool (studenten)

613

288

04 Kerstgift
05 Weduwen en Wezen
06 noodhulp
Totaal

Uitgaven

-

-

4.287

4.154

570

2.572

6.371

7.710

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendingsprojecten in Indonesië. De giften aan Kerken, Kerstgift en Noodhulp worden gereserveerd in
de daarvoor bestemde ‘potjes’. Wanneer wij een grote hulpvraag ontvangen vanuit Indonesië,
bijvoorbeeld bij noodhulp of bij kerkenbouw, dan kunnen wij de hulp hieruit financieren. De
noodhulp aan Samarinda en aan de kerken op Timor werden gedaan in het derde kwartaal. Deze
zullen in de komende editie van de nieuwsbrief worden verantwoord.
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.
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01 KERKEN
02 PIONIERS

04 KERSTGIFT
05 WEDUWEN & WEZEN

nieuwsbrief
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op
de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want
God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer,
zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van
de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Psalm 84:11-13

Soms verlangen we om Gods heerlijkheid
binnen te gaan. Weer een te zijn met Hem
in volmaakte liefde! David drukte dit mooi
uit in de psalmen: “Van verlangen smacht
mijn ziel naar de voorhoven van de Heer.
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.” (Psalm 84:3). Wat een dag zal
het zijn, dat ik Hem ontmoeten mag!
In het hier en nu, hebben we nog een taak
te vervullen. Een taak die we niet op eigen
kracht kunnen voltooien. Door genade
mogen we in zachtmoedigheid wandelen
in Gods kracht. Hij wilt ons gebruiken om
mensen uit de duisternis te trekken in Zijn
liefdevolle licht.
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De vreugde die de Heer u geeft,
is uw kracht. Nehemia 8:10
Soms begrijpen we Gods wegen niet. Wij
zien geen doorbraak in situaties. Dan, mogen we troost vinden in de wetenschap
dat juist de gekozen kinderen van God beproefd worden in vertrouwen en geloof.
Abraham moest nadat God hem een zoon
had beloofd nog 25 jaar wachten, totdat zijn vrouw Sarah op 90 jarige leeftijd
hun eerste zoon baarde. Jozef had in een
droom een prachtige belofte ontvangen
van God, maar het tegenovergestelde leek
te gebeuren. Hij werd als slaaf verkocht in
Egypte. Door geloof heeft God Jozef gebruikt om zijn familie, het volk van Egypte
en de landen daaromheen te bewaren van
hongersnood.
Wij zien dit principe keer op keer terug in
de meest bekende verhalen in de Bijbel.
Mozes die 40 jaar moest wachten totdat
hij het volk van Israël uit Egypte kon leiden. Job die grote tegenslagen moest
doorstaan, voordat hij de zegen van God
kon ervaren. David die door Samuël gezalfd werd, moest nog jaren wachten
voordat hij koning van Israël werd.

Het gaat in ons leven niet om de aardse
zegeningen noch om de prachtige beloftes die God ons geeft. Het gaat om iets
veel kostbaarders dan dit alles. Het is
onze zachtmoedige overgave en dagelijkse wandel en gemeenschap met God.

Het is met het koninkrijk van de
hemel als met een koopman die
op zoek was naar mooie parels.
Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij
alles te verkopen wat hij had en
die te kopen. Mattheüs 13:45-46
Laten we onze kracht, ons eigen verstand
naast ons leggen, en weer worden als
een kind in relatie tot God. Een kind begrijpt de wereld niet, leeft onbevangen

in volle overgave en vertrouwen, hoopvol
uitkijkend naar de dag van morgen. Een
kind weet dat zijn of haar liefdevolle ouders er altijd zullen zijn en dat het daarom
goed is. Jezus geeft het heel duidelijk aan:
“Ik verzeker jullie: als je niet verandert en
wordt als een kind, dan zal je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.”
(Matteüs 18:3)
O Here, dank U voor de Heilige Geest die
U ons als Trooster gegeven heeft. Dank dat
wij onderdeel mogen zijn van uw geweldige plan! Ook al begrijpen we het soms niet,
wij vertrouwen dat u in controle bent! Aan
u komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.
Amen.
Gods zegen,
A. Schuyt

Kerkbouw op Timor
Vanuit de stad Kupang coördineert onze
medewerker Eloy en zijn team de noodhulp aan de lokale gemeenschap. Wij zijn
dankbaar dat we onze broeders en zusters in West-Timor kunnen ondersteunen.
Namens hen willen wij u hartelijk danken
voor uw hulp!

Heimwee

Zondag schooltje in het dorp Porot op Java

Gebed van Franciscus
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Ik heb heimwee. Ik wil graag terug naar
hoe het was. Gewoon terug naar vroeger.
Ik was foto’s aan het kijken van alweer
twee jaar terug. Plots realiseer ik mij, dat
dit erg lang geleden was. Hoe zal het gaan
met de mensen op de foto’s? Er is zoveel
gebeurd en toch kunnen we alleen bij onszelf te rade gaan.
Gelukkig hebben we een Helper, die belooft alles ten goede te keren. Alles is veel,
heel veel!
In deze tijden hebben we misschien niet
direct contact met onze vrienden en familie, maar we hebben internet. Als dit goed
wordt gebruikt, dan is de wereld klein.
We kunnen de wereld ontvangen in onze
huiskamers. Even het contact in de tuin of
onderweg met de mobiel.
Hoe komt het dan, dat ik heimwee heb?
Misschien omdat ik net zoals iedereen
graag de mensen waar ik van hou om me
heen wil hebben. Aankijken, zien, samen
eten en dingen doen. Dit mis ik. Met de
Bijbelse belofte dat God alles ten goede
zal keren, kijk ik uit naar betere tijden. Tot
die tijd moeten we het doen met de dingen die we tot onze beschikking hebben.
Ik dank u voor uw trouwe steun aan het
werk van Sinar Anugerah. Wij geven uit
ons hart. Uit compassie met onze broeders
en zusters in Indonesië. In deze coronatijd
is het moeilijk om de sponsorbrieven en de
rapportages uit de dorpen te organiseren.
Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen. Wij zullen zo spoedig als mogelijk u
de persoonlijke sponsorbrieven toesturen.
Ik wens u allen Gods zegen toe en hoop u,
wanneer dat weer kan, ook te ontmoeten.
Gods zegen,
A. Bakker

Begin april dit jaar waren de eilanden in de
provincie Oost-Nusa Tenggara, ofwel Timor,
getroffen door de cycloon Seroja. Door hevige regenval hadden grote delen van Timor te maken gehad met overstromingen
en aardverschuivingen. Honderden mensen
kwamen om het leven. Verschillende dorpen waren volledig of deels verwoest. Onder meer ziekenhuizen, wegen, bruggen en
duizenden woningen waren beschadigd.
Stichting Sinar Anugerah heeft noodhulp
kunnen bieden in de getroffen gebieden
via de lokale GKPB gemeente in de stad Kupang. Uit het Noodhulpfonds hebben wij
ervoor kunnen zorgen dat voedselpakketten werden uitgedeeld aan de mensen die
dit het hardst nodig hebben. Ook hebben
wij bijgedragen aan de herbouw van huizen
en kerkgebouwen.

Van drie gemeentes in Timor, Gereja
GMIT Phonitas, Gereja GMIT Teunbaun
en Gereja GBI Kemuliaan, hebben wij recentelijk een hulpvraag ontvangen voor
de renovatie en herbouw van kerkgebouwen die getroffen werden door de
cycloon. De gemeentes hebben met hun
eigen middelen de gebouwen slechts voor
een deel kunnen repareren. Zij hebben
onze hulp nodig om de werkzaamheden
te kunnen voltooien. Wij hebben voor
EUR 1.800 een bijdrage geleverd aan de
renovatiewerkzaam
heden aan deze gemeentes.
In elk van deze gemeentes worden ongeveer 300 kinderen dagelijks begeleid, met
naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding,
en christelijk onderwijs. Als onderdeel van
de renovatieplannen is ook de inrichting
van ruimtes voor naschoolse opvang in
deze gemeentes.

Wij zullen de situatie in Timor blijven monitoren en zullen de gemeenschap helpen
daar waar wij kunnen.

Covid hulp aan Samarinda - Kalimantan
In de afgelopen maanden is de Covid-19
crisis met de delta variant in volle hevigheid uitgebroken in Indonesië. Volgens de
WHO telt Indonesië meer dan 4 miljoen
besmettingen. Er zijn ongeveer 150 duizend mensen overleden aan de ziekte.
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De regering heeft strikte lockdowns ingesteld. De situatie op Java is aan de beterende hand, maar op de andere eilanden
is de situatie nog zorgelijk. Dit komt mede
door een tekort aan medisch apparatuur
en zorgpersoneel.
Er zijn nu gelukkig voldoende vaccins
beschikbaar voor de risicogroepen, maar
nog veel mensen zijn terughoudend om
zich te laten vaccineren. In september is
slechts 15% van de bevolking volledig gevaccineerd.
Als Sinar Anugerah hebben wij vanuit het
Noodhulpfonds medisch apparatuur en
materialen - in de vorm van zuurstofflessen, regulators en oxymeters - kunnen doneren aan de gemeenschap in Samarinda
op het eiland Kalimantan. Voor het zorgpersoneel van vier ziekenhuizen in Sama-

rinda en hun families, heeft Sinar Anugerah gezondheidspakketten gegeven met
o.a. voedsel en vitaminen, om de families
te bemoedigen in deze moeilijke tijd. De
hulp werd gecoördineerd door vrijwilligers
uit de GKPB gemeente in Samarinda.
Namens de gemeenschap in Samarinda
willen wij u hartelijk danken voor uw
steun!

