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nieuwsbrief

Wat heerlijk dat de Bijbel ons gebiedt om geen zor-
gen te maken. Wij kunnen al onze zorgen bij de Heer 
brengen.  ‘Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van 
morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen 
hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’ 
(Mattheüs 6:34)

De evangeliste Corrie ten Boom heeft het ooit zo tref-
fend verwoord: “Bezorgdheid is het dragen van de last 
van morgen met de kracht van vandaag. Het dragen van 
twee dagen tegelijk. Het is je voorbarig begeven in de 
dag van morgen. Het is maar een dag op de kalender 
van actie, en dat is vandaag. Plannen maken behoort 
een ruime tijd te omvatten, voor verstandig plannen ma-
ken is dat nodig. Maar het uitvoeren daarvan behoort 
maar aan een dag, vandaag. Wij raken in spanning over 
de toekomst, onze financiële problemen, onze gezond-
heid, en waartoe leidt dat? Tot niets. Tot niets dat de 
moeite waard is, omdat spanningen de dingen kapot 
maken, je gebruikt de energie die je nodig hebt om van-
daag te leven. De Heilige Geest geeft je geen duidelijke 
blauwdruk van de rest van je leven, maar leidt je van 
ogenblik tot ogenblik. Leef voor vandaag. Over de zor-
gen die morgen komen, schijnt morgen de zon.”

Het Woord van God is er duidelijk over: ‘Mijn God zal in 
al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in 
Christus Jezus’ (Filippenzen 4:19). ‘Ik zal u geenszins be-
geven, Ik zal u geenszins verlaten’ (Hebreeën 13:5). Wij 
kunnen met vertrouwen zeggen: “De Heer is mij een 
helper, ik zal niet vrezen! Wat zou een mens mij doen?”

Aan het begin van het nieuwe jaar mogen wij vol ver-
wachting, in de tegenwoordigheid van God, uitkijken 
naar de zegeningen die Hij voor ons in petto heeft. Wij 
mogen uitzien hoe God ons dit jaar wil gebruiken tot 
zegen voor de wereld, tot eer en glorie van Zijn Naam!

Wij zijn dankbaar dat wij samen met u tot zegen kun-
nen zijn voor onze broeders en zusters in Indonesië.  

Gods zegen,
A. Schuyt

VAN DE pENNINGmEESTER

Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat 
zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, 
of waarmede zullen wij ons kleden? Want 
naar al deze dingen gaat het zoeken der 
heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, 
dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst 
zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit 
alles zal u bovendien geschonken worden.                                                                                                                        
Mattheüs 6:31-33 (NBG)

 GIFTENCODES IN CENTEN
 01 KERKEN

 02 pIONIERS

 03 BIJBELSCHOOL
      (STUDENTEN)

 04 KERSTGIFT

 05 WEDUWEN & WEZEN

 06 NOODHULp

projecten Inkomsten Uitgaven

01 KERKEN
Ondersteuning bij kerkenbouw en aankoop van kerkinventaris in dorpen. 
In 2019 heeft SA uit de bouwfonds ‘Kerken’ de volgende 5 dorpsgemeentes 
geholpen: Porot, Ngadiroso, Banyubiru, Pakisan en Mojosongo.

895 4.900

02 pIONIERS 
Ondersteuning van 12 pioniers die het Evangelie onder onbereikte bevolkings-
groepen van Indonesië brengen.

2.472 3.195

03 BIJBELSCHOLEN & STUDENTEN
Ondersteuning van 11 studenten met een missie voor zending. 1.619 2.311

04 KERSTGIFT
Een extra gift met Kerst aan weduwen, kansarme kinderen, pioniers en bijbel-
schoolstudenten.

2.408 2.885

05 WEDUWEN & WEZEN
Ondersteuning aan 59 kansarme kinderen en 64 weduwen. 24.527 30.398

06 NOODHULp
In 2019 was er gelukkig geen aanleiding geweest om een oproep te plaatsen 
t.b.v. noodhulp in Indonesië. De gelden die SA in 2019 voor noodhulp heeft 
ontvangen zullen in het noodhulpfonds gereserveerd worden.

520 -

TOTAAL 32.441 43.689

Bedragen in Euro’s

Namens onze broeders en zusters willen wij u bedanken voor uw giften en gebeden. Met uw 
giften heeft Stichting Sinar Anugerah hulp- en zendingsactiviteiten in Indonesië verricht. Hierbij 
geven wij u een verslag van de activiteiten en financiën over het afgelopen jaar:

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendingspro-
jecten in Indonesië. Stichting Sinar Anugerah heeft in 2019 meer besteed aan projecten dan wat zij 
aan reguliere giften heeft ontvangen. Dit is omdat Stichting Sinar Anugerah ook nalatenschappen 
en legaten van sponsors heeft ontvangen. Ook deze inkomsten worden zo snel en zo goed mogelijk 
besteed aan het verbreiden van het koninkrijk van God in Indonesië.

Gods zegen, 
A. Schuyt

Als u een gift wilt overmaken met de acceptgiro, dan kunt u aan de hand van giftencodes in centen 
aangeven waarvoor uw gift bestemd is. Wilt u bijvoorbeeld 50 Euro geven aan ‘Weduwen en Wezen’, 
dan vult u het bedrag ‘50,05’ Euro in op de acceptgiro. Zo weten wij dat deze gift bestemd is voor 
weduwen en wezen. Hieronder vindt u voor elke bestemming de giftencodes in centen:

Jaarverslag 2019
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In de Kersteditie van de SA nieuwsbrief, hebben wij een op-
roep geplaatst om de gemeente in het dorpje Porot te helpen 
bij het plaatsen van een nieuwe fundering voor hun kerkge-
bouw. In het bergachtig gebied heeft stevige moessonbuien 
de aarden fundering van de kerk aangetast. 

Met uw ondersteuning, heeft Sinar Anugerah EUR 1.250 kun-
nen geven aan de gemeente in Porot. Met dit geld heeft 
de gemeente de fundering van stenen en gewapend be-
ton kunnen plaatsen. Het werk was op tijd voltooid, voor-
dat het regenseizoen begon. Namens de gemeente in Porot, 
hartelijk dank!

Uit de bestemmingsfonds ‘Kerken’ heeft Sinar Anugerah in 2019 
een aantal dorpsgemeentes geholpen.

De gemeentes in de dorpen Pakisan en Banyubiru zijn met 
een bedrag van EUR 2.000 geholpen bij de aankoop van een 
stuk grond om en nabij de gemeente ten behoeve van toe-
komstige uitbereiding van het gebouw voor kinderwerk en 
naschoolse opvang.

De gemeente in het dorp Mojosongo, vlakbij de stad Solo in Mid-
den-Java, was met een bedrag van EUR 1.250 geholpen bij de af-
bouw van de uitbereiding van hun kerkgebouw. Het bestaande 
gebouw, waar SA 30 jaar geleden bij de bouw ook aan heeft 
bijgedragen, werd te klein voor de groeiende dorpsgemeente. 

Aan de gemeente in het dorpje Ngadiroso hebben we een bea-
mer gegeven die zij gebruiken in hun erediensten.

Shalom  lieve  mensen, 
mijn vrouw en ik zijn net weer terug in het 
koude kikkerlandje. Wij hebben een ge-
weldige reis gehad in Indonesië. Eenieder 
die vraagt waar we geweest zijn, is best 
wel jaloers als we onze verhalen vertellen.

Indonesië heeft in mijn belevenis twee ge-
zichten; het land van vakantie, zwemmen, 
snorkelen, lui aan het strand, winkelen in 
de uitgestrekte winkelcentra en heel veel 
lekker eten. Het paradijs! 

Er is ook het pure Indonesië. Het land dat 
mijn vrouw zich herinnert, waar het elke 
dag een worsteling kan zijn. Een land waar 
je elkaar nodig hebt om te overleven. Als 
Nederlander kon ik mij nooit zo goed voor-
stellen hoe het echte Indonesië eruitzag. Ik 
ben daarom dankbaar dat ik mensen heb 
ontmoet die mij het echte Indonesië heb-
ben laten zien. 

Tijdens onze reis hebben mijn vrouw en ik 
kennis gemaakt met het arbeidsveld van 
Sinar Anugerah. Wij zijn zeer gemotiveerd 
teruggekomen! Ik hoef u niet te vertellen 
waar Sinar Anugerah voor staat, want u 
bent bekend met het werk van de stich-
ting. Zelf heb ik met eigen ogen kunnen 
zien dat de projecten geweldige vruchten 
afwerpen.

Een van deze projecten was de hulp die we 
recent boden aan de gemeente in Porot. 
Het kerkgebouw gelegen in een bergach-
tig gebied had, voordat het komende re-
genseizoen begint, een nieuwe fundering 
nodig. Op de hulpvraag van de gemeente 
heeft u gereageerd. Sinar Anugerah heeft 
vervolgens de financiën gestuurd, zodat 
de gemeente ter plaatse de materialen 
kan aanschaffen. Gemeenteleden en men-
sen uit de kampung hebben met man en 
macht gewerkt. Zoals bij elk bouwproject 
houdt onze projectmanager ook hier toe-
zicht op de bouw en de juiste besteding 
van de gelden. Met deze eerste klas sa-
menwerking, heeft de gemeente in Porot 
‘in no time’ de nieuwe fundering van de 
kerk kunnen realiseren.

In Karanganyar, een stadje vlakbij de grote 
stad Solo in Midden-Java, hebben we het 
kindertehuis PA Silo bezocht. Als ik de ver-
halen hoor van deze kansarme kinderen, 
dan ben ik dankbaar dat we door spon-
soring, deze kinderen een hoopvolle toe-
komst kunnen geven. Net toen we er waren 
konden we doorgeven dat er twee nieuwe 
kinderen gesponsord kunnen worden.

Van de gemeente in Salatiga heeft Sinar Anugerah een hulp-
verzoek ontvangen voor Rizki Widianingrum. 

Rizki is met steun van Sinar Anugerah afgestudeerd aan de 
universiteit Satya Wacana in Salatiga in de richting economie. 
Zij gaat trouw naar de kerk, waar ze mee helpt bij de beamer-
dienst en bij de administratie. Vier jaar geleden overleed haar 
vader. Rizki woont nu alleen thuis met haar moeder.

In November werd Rizki opgenomen in het ziekenhuis in Sema-
rang. Doktoren vermoeden dat zij kanker heeft. Zij heeft een 
basisverzekering van de overheid, maar moet zelf haar medi-
cijnen betalen. Zij is ongeveer EUR 30 per week kwijt aan medi-
sche kosten. De gemeente ondersteunt haar zo veel mogelijk.

Wij willen gehoor geven aan het verzoek van de gemeente 
in Salatiga en hebben in December EUR 300 gedoneerd om 
de medische kosten in de komende maanden te dekken. 
Wilt u alstublieft voor Rizki bidden, dat de Heer haar spoe-
dig zal genezen?

Kerstgift

Kerken Rizki

Kerkgebouw Ngalarangan in aanbouw

Werkbezoek 
Br Arend Bakker

Wij zijn verder afgereisd naar de stad Ban-
dung in Oost-Java. Hier hebben wij een 
klein initiatief bezocht, waar pioniers door 
het maken en verkopen van gezouten ei-
eren in contact komen met de plaatselijke 
bevolking om het Woord van God te ver-
kondigen. Ondanks tegenwerking van de 
lokale bevolking hebben wij kunnen zien 
dat de Heer werkt op Zijn tijd en op Zijn 
manier. Het werk wordt ondersteund door 
een gemeente in Bandung. Wij zien dat 
het project zijn vruchten afwerpt.

Tijdens ons werkbezoek hebben wij vele 
gevallen van schrijnende nood gezien, 
mensen die zonder uw hulp het niet zou-
den redden. Deze mensen worden door de 
gemeentes opgevangen en worden door 
familie, kennissen en vrijwilligers geholpen.

Namens onze broeders en zusters dank 
ik u voor uw medeleven en uw gebeden.  
We mochten ervaren dat de Heer nooit te 

laat is! Ik heb mogen zien dat er nog veel 
werk gedaan kan worden in Gods arbeids-
veld! 

Wij kijken uit om ook dit jaar samen met u 
schouder aan schouder te staan om het Ko-
ninkrijk van God in Indonesië te verbreiden.

Gods rijke zegen,
A. Bakker

In December heeft Sinar Anugerah als Kerstgift een 
extra maand aan financiële ondersteuning gegeven 
aan weduwen, kansarme kinderen, pioniers en Bijbel-
schoolstudenten. Voor de meesten is dit een bijzon-
dere mogelijkheid om te sparen.
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