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Per 1 juni 2023 stopt ING met het verwerken van acceptgiro’s. Dit betekent dat begin 
volgend jaar het de laatste keer zal zijn dat SA acceptgiro’s met de nieuwsbrief mee kan 
sturen. 

Als u nu nog gebruik maakt van acceptgiro’s dan kunt u uw periodieke giften overmaken 
via bankbetalingen. Dit kunt u doen via internetbankieren op uw computer of mobiele 
telefoon. Wij zullen u een brief sturen, waarin wij u de mogelijkheid zullen bieden om 
een automatische incasso in te stellen. Als u besluit om een automatische incasso in te 
stellen, dan hoeft u niet bang te zijn dat u hieraan vast zit. Met één e-mailtje of telefoon-
tje kunt u de automatische incasso ten alle tijden direct stopzetten.
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Anugerah, die zich ten doel stelt 
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onder nummer 41197782.
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nieuwsbrief

Beste broeders en zusters, ik hoop dat het 
goed met u gaat. Terwijl ik dit schrijf be-
sef ik me, dat de wereld er wel heel anders 
uit kan zien op het moment dat u deze 
nieuwsbrief leest. Gebeurtenissen lijken 
elkaar steeds sneller op te volgen. We we-
ten niet wat de dag van morgen ons zal 
brengen. Op het nieuws zien we, dat we 
te kampen hebben met vele crisissen: de 
droogte crisis, vluchtelingencrisis, huizen-
crisis, stikstofcrisis, economische crisis, de 
energiecrisis. Noem ze maar op. We kun-
nen er somber van worden.

In tijden van crisis ga ik altijd terug naar 
Gods Woord, omdat Gods Woord ant-

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in 
groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn naam.      Psalmen 23:1-3

VAN DE PENNINGMEESTER

woord geeft en ons vertroost. In de tijd 
dat Jezus op aarde leefde, heerste er ook 
allerlei crisissen: ziekte, armoede, onder-
drukking. Hoe handelde Jezus in tijden 
van crisis? Hij genas, Hij hielp de armen, 
en hij verkondigde het goede Nieuws. Je-
zus laat ons inzien dat God voor ons zorgt 
en dat we Gods zegen mogen delen. Hij is 
voor ons uitgegaan en Hij zorgt voor ons!

Ik ben dankbaar voor uw steun aan Stich-
ting Sinar Anugerah. Wat een troost te 
weten dat de Here ons als kanaal gebruikt 
om tot zegen te zijn voor onze broeders 
en zusters in nood. Er is veel dankbaar-
heid voor uw steun in Indonesië. Wij zien 

wonderen gebeuren, levens die opgebouwd 
worden ter ere van Jezus. Een hoopvolle 
toekomst!

Namens onze broeders en zusters in Indo-
nesië kunnen wij u dan ook niet genoeg 
danken voor wat u met een blijmoedig hart 
heeft gegeven. Wij mogen weten, dat wat 
wij ook voor één van de minst belangrijke 
broeder of zuster doen, dat wij dit ook voor 
de Heer hebben gedaan. Wij mogen rijk zijn 
in het doen van goede werken!

Nogmaals dank & Gods zegen,

A. Bakker

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:

• 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.

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven in het tweede kwartaal ver-
deeld over de giftencodes.

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 bestem-
de ‘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. Kerken
2. Pioniers
3. Bijbelschool(studenten)
4. Kerstgift
5. Weduwen en Wezen
6. Noodhulp

Gods zegen,
A. Schuyt

Projecten Inkomsten Uitgaven
01 KERKEN 367 -

02 PIONIERS 756 800

03 BIJBELSCHOOL (studenten) 505 500

04 KERSTGIFT - -
05 WEDUWEN EN WEZEN 2.198 2.167

06 NOODHULP 50 -

TOTAAL 3.876 3.467

Bedragen zijn in euros

Mededeling Acceptgiro’s

 GIFTENCODES IN CENTEN
 01 KERKEN

 02 PIONIERS

 03 BIJBELSCHOOL
      (STUDENTEN)

 04 KERSTGIFT

 05 WEDUWEN & WEZEN

 06 NOODHULP
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Een hoopvolle toekomst voor Timor

De Heer is mijn herder, het 
ontbreekt mij aan niets. Hij 
laat mij rusten in groene 
weiden en voert mij naar 
vredig water, Hij geeft mij 
nieuwe kracht en leidt mij 
langs veilige paden tot eer 
van Zijn naam  Psalmen 23:1-3

SA ondersteunt weduwen in Indonesië die 
in armoede leven. Zo ondersteunt SA ibu 
Konah (71 jaar).

Ibu Konah woont alleen in een gehuurd 
kamertje van 2x2 meter in Surabaya. Als 
het regent dan stroomt de riolering over 
en loopt de gang voor haar kamer vol met 
water. Ondanks de armoedige omstandig-
heden is zij dankbaar dat ze de Heer kent 
en dat ze gezondheid is.

Ibu Konah heeft vier kinderen, twaalf klein-
kinderen en zeven achterkleinkinderen. 
De meeste van hen wonen in het gebied 

Dagelijks horen we berichten over 
oorlogen en oorlogsdreiging. Op 
het nieuws zien we dat spanningen 
in de samenleving oplopen. Het ene 
bevolkingsgroep staat tegenover 
het andere. In de kranten lezen we 
dat er een economische crisis aan-
staande is. We merken het aan de 
gestegen prijzen van de boodschap-
pen en de energierekening.

Te midden van het tumult, mogen 
wij onze toevlucht zoeken in de 
Heer. Laten we het voorbeeld volgen 
van koning David. Hij wist dat als 
hij zich vertoefde in de aanwezig-
heid van de liefdevolle Herder, dat 
geluk en genade hem volgen al de 
dagen van zijn leven. In de Psalmen 
84:11 schrijft hij: “Beter één dag in 
uw voorhoven dan duizend dagen 
daarbuiten.” David besefte dat niets 
in deze wereld voor hem meer waar-
devol en krachtiger is dan zijn per-
soonlijke gemeenschap met God.

Al gaat onze weg symbolisch ge-
zien door een donker dal, wij hoe-
ven geen gevaar te vrezen, want wij 
mogen weten dat God heerst over 
de hemelse machten en dat Hij au-
toriteit heeft over alle situaties. De 
staf waar David het in deze vers over 
schreef is het symbool van Gods au-
toriteit.

Alleen in de aanwezigheid en ge-
meenschap met God kunnen wij 
vrucht dragen. Wij zijn het zout van 
de aarde, het licht in de wereld. Zo 
mogen wij ons licht schijnen, opdat 
onze goede daden opgemerkt zul-
len worden, tot eer en glorie van 
Zijn Naam! Halleluja!

Steun aan de Gemeente in Sumber Rejeki
Stichting Sinar Anugerah (SA) onder-
steunt dorpsgemeentes, zodat mensen 
in de meest afgelegen gebieden van 
Indonesië bereikt kunnen worden met 
de blijde boodschap en de liefde van 
de Heer. Zo ondersteunt SA het dorps-
gemeente in het dorpje Sumber Rejeki 
in Oost-Kalimantan. De letterlijke ver-
taling van de naam ‘Sumber Rejeki’ is 
‘Bron van Fortuin’. Een toepasselijke 
naam voor een lieflijk dorpje gelegen 
op zo’n twee uur rijden ten westen van 
Samarinda. 

In het dorp wonen zowel christenen als 
moslims. De meesten leven van de op-
brengsten van het land. Zij ontvangen 
geld wanneer ze de opbrengsten van 
het land op de markt verkopen. In een 
goed jaar kunnen boeren een rijstveld 
tot wel drie keer oogsten. Gemiddeld 
verdienen zij zo’n EUR 100 per maand. 

Ongeveer 30 jaar geleden heeft broe-
der Rohadi (rechts op de foto) samen 
met zijn vrouw zuster Kasita, in dit dorp 
een gemeente opgericht. De gemeente 
bestaat nu uit zo’n 50 leden. Broeder 
Rohadi en zuster Kasita hebben een 
stuk landbouwgrond waar zij rijst en al-
lerlei groentes verbouwen. Als zij niet 
bezig zijn met de gemeente, werken zij 
op het land.

Onlangs heeft broeder Rohadi, die voor 
Indonesische begrippen met 62 jaar op 
leeftijd is, de leiding van de gemeente 
overgedragen aan zijn schoonzoon Yo-

Graag willen wij u voorstellen aan Ibu 
Lydia. Ibu Lydia (74 jaar) is voorgan-
ger van een kleine gemeente in Sura-
baya, GBIS Jl. Jambu. De gemeente be-
staat ongeveer uit 60 leden, waarvan 
de meesten op leeftijd zijn. Ibu Lydia 
heeft in de afgelopen 15 jaar voor SA 
de steun aan weduwen in Surabaya ge-
coördineerd. Het bestuur is haar zeer 
erkentelijk hiervoor.

De eerste coronagolf met de delta va-
riant van het virus eiste een zware tol 
op de gemeenschap in Surabaya. Ve-
len werden ernstig ziek en kwamen 
te overlijden. In de gemeente van ibu 
Lydia is door genade, geen enkel ge-
meentelid ernstig ziek geworden. Tij-
dens de pandemie konden er geen 
diensten worden gehouden in de kerk. 
Pas begin dit jaar werden de maatrege-
len versoepeld. Er mogen maximaal 35 
mensen tegelijkertijd op 1,5 meter af-
stand in de zaal aanwezig zijn. De kerk-

banken zijn vervangen door stoe-
len en mensen moeten binnen hun 
mondmaskers ophouden. Ondanks 
deze beperkingen zijn gemeentele-
den dankbaar dat de diensten weer 
gehouden kunnen worden. 

Onlangs kreeg het bestuur van SA 
een vreselijk bericht te horen. Er is 
recent kanker stadium 2 ontdekt bij 
ibu Lydia. Zij krijgt nu om de drie 
weken chemotherapie. In totaal 
zal zij zes kuren moeten innemen. 
De eerste heeft zij gehad en de be-
handeling sloeg goed aan. Ibu Lydia 
blijft strijdvaardig en dienstbaar 
voor het werk van de Heer. 

De kosten van de chemotherapie 
worden gedekt door de regering, 
maar Ibu Lydia moet wel zelf haar 
medicijnen betalen. Dit is ongeveer 
een miljoen roepia per behandeling. 
Het bestuur heeft daarom besloten 
om ibu Lydia te ondersteunen door 
in de kosten van de medicijnen van 
de komende vijf behandelingen te 
voorzien. 

Wij bidden voor herstel van de ge-
zondheid van ibu Lydia. Bidt u mee?

rondom Surabaya. De kinderen kun-
nen haar af en toe helpen, maar soms 
moet ibu Konah zelf ook haar kinderen 
financieel bijstaan. Om wat geld te ver-
dienen, werkt ibu Konah als traditione-
le masseur ‘tukang pijit’. De maande-
lijkse hulp van SA is een zeer welkome 
ondersteuning.

Ibu Konah is actief in de kerk. Zij vindt 
zij het heerlijk om deel te nemen aan 
het zangkoor en helpt de gemeente 
met allerhande taken, zoals de col-
lecte, de ontvangstdienst en met de 
schoonmaak.

Namens ibu Konah willen wij u harte-
lijk danken voor uw steun en gebed!.

sia (33 jaar). Yosia (links op de foto) is 
getrouwd met de dochter van broeder 
Rohadi, Linda. Samen hebben zij twee 
kinderen. Yosia is de Heer dankbaar dat 
de gemeente hem, als relatief jonge 
man, heeft geaccepteerd als voorgan-
ger van de gemeente.

De gemeente zorgt goed voor het kerk-
gebouw. Onlangs hebben zij met het 
opgespaarde geld van de gemeente 
een renovatie kunnen realiseren van 
het kerkgebouw. 

Niet lang geleden is hun beamer pro-
jector kapot gegaan. Hiermee werden 

teksten van liederen tijdens de eredien-
sten op de muur geprojecteerd. Omdat 
het spaarpotje van de gemeente recent 
is opgegaan aan de renovatie van het 
gebouw, heeft de gemeente voorlopig 
geen middelen om een nieuw projector 
aan te schaffen. Broeder Rohadi heeft 
daarom SA gevraagd of wij de gemeen-
te hierbij willen helpen. 

SA heeft met uw bijdrage voor de on-
dersteuning van kerken een nieuwe 
projector aangeschaft voor deze ge-
meente. Namens onze broeders en zus-
ters uit de gemeente in Sumber Rejeki, 
hartelijk dank!

SA ondersteunt jonge mensen die hun 
studie aan de Bijbelschool niet zelf kun-
nen bekostigen met een studiebeurs. Zo 
ondersteunt SA Magdalena Huan. Zij is 
21 jaar oud en is net begonnen aan het 
laatste jaar van haar studie aan de STT In-
theos Bijbelschool in Solo. 

Magdalena is opgegroeid op het eiland 
Rote. Het eiland ligt ten zuiden van de 
stad Kupang in de provincie Oost-Nusa 
Tenggara (NTT), ook bekend als Timor. 
Magdalena komt uit een groot gezin van 
zeven kinderen. Haar ouders werken als 
dag arbeiders op de rijstvelden.

Haar verlangen is om na haar studie te-
rug te keren naar haar geboorte-eiland 
Rote om te werken als docent aan de 

Giften
code in centen:

01 Kerken

middelbare school. Er is een schrijnend 
te kort aan docenten op het eiland. Door 
armoede worden jongeren niet gestimu-
leerd om te studeren. De druk om snel 
geld te verdienen om de familie te hel-
pen is groot en veel tieners raken op jon-
ge leeftijd zwanger. Magdalena wil als 
docent het goede voorbeeld geven. Zij 
wilt de jongeren stimuleren om te stude-
ren, zodat zij een betere toekomst voor 
zichzelf en voor de gemeenschap in Rote 
kunnen bouwen.

Met hulp van SA kan Magdalena haar 
studie voltooien en deze visie realiseren. 
Zo zal zij tot zegen zijn voor vele jonge-
ren op het eiland Rote. Namens Magda-
lena, hartelijk dank voor uw steun en ge-
bed! Gods zegen!

Ibu Lydia

Ibu Konah
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