Corona Update Indonesië

colofon

Na een hevige uitbraak van besmettingen
eerder dit jaar, is de situatie in Indonesië
sterk verbeterd. Dagelijks worden nu landelijk (slechts) 400 besmettingen geregistreerd
(bron: WHO, November). In een groot land als
Indonesië kan dit gezien worden als een lage
besmettingsgraad.

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.

Om de pandemie te bedwingen heeft de
regering vaccinaties verplicht gesteld voor
iedereen ouder dan 12 jaar. Op dit moment is
ongeveer een derde van de bevolking volledig
gevaccineerd. De regering heeft de grenzen
nog niet opengesteld voor toeristen. Mensen
zonder het Indonesische paspoort kunnen
het land alleen in met een zakelijke visum of
een visum voor familiebezoek. Toeristen uit
bepaalde landen worden alleen op de eilan-

den Bali en Riau toegelaten. Alle reizigers uit
het buitenland moeten een aantal dagen in
quarantaine in een door de regering speciaal
aangewezen hotels.
Wij zijn God dankbaar dat de situatie in Indonesië is verbeterd, en dat de Heer onze medewerkers en de mensen die we ondersteunen
heeft beschermd.
Het regenseizoen breekt binnenkort aan. Dit
jaar wordt relatief veel regen verwacht door
het natuurverschijnsel La Niña, dat een keer in
de zoveel jaren voorkomt.
Wilt u voor onze broeders en zusters in Indonesië bidden, dat de Heer hen van rampspoed
en ziekte bewaart?

Van de penningmeester
Namens onze broeders en zusters in Indonesië, danken wij u voor uw giften en gebeden. In het
derde 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.
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Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven in het derde kwartaal verdeeld
over de giftencodes. In dit kwartaal heeft SA in de corona crisis noodhulp geboden aan de gemeenschap in Samarinda op het eiland Kalimantan. Daarnaast heeft SA de herbouw van drie kerken op
het eiland Timor ondersteund. De kerkgebouwen waren zwaar beschadigd door de cycloon Seroja.
Bedragen zijn in euros

Projecten

Inkomsten

Uitgaven

01 KERKEN

424

1.766

02 pioniers

985

707

25

-

03 Bijbelschool (studenten)
04 Kerstgift
05 Weduwen en Wezen
06 noodhulp
Totaal

-

-

3.392

1.236

225

1.825

5.051

5.534

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.
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

GIFTENCODES IN CENTEN
01 KERKEN
02 PIONIERS
03 BIJBELSCHOOL
(STUDENTEN)
04 KERSTGIFT
05 WEDUWEN & WEZEN
06 NOODHULP
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Kerst in de tropen

Binnenkort zal het weer Kerst zijn. Ik was
benieuwd hoe mensen Kerst anno 2021
beleven en vroeg hen: “Wat betekent Kerst
voor u?”. Voor sommigen betekent Kerst:
samen zijn, gezelligheid, lekker eten en
cadeautjes uitpakken. Voor anderen is Kerst
een periode van eenzaamheid en heimwee
naar vroeger. Ik besef me dat de beleving
van Kerst heel persoonlijk kan zijn.
Met Kerst mogen we de geboorte van onze
Here Jezus Christus gedenken. God zond
Zijn Zoon naar de wereld om de mens te
behouden en vrij te maken van veroordeling. In de evangeliën van Mattheüs en
Lukas worden de gebeurtenissen rondom
de geboorte van Jezus op een prachtige
manier beschreven. Wij lezen hoe God in
de meest uitzichtloze situatie voorziet.
Jozef en zijn hoogzwangere vrouw, Maria,
konden na een lange reis geen onderdak
vinden in een herberg. God voorzag in
een stal, waar Maria kon bevallen. Drie magiërs kwamen uit het Oosten en schonken
het jonge gezin, goud, wierrook en mirre.

Ook beschermde God het gezin door een
engel te sturen die Jozef waarschuwde om
naar Egypte te vluchten, omdat Herodes
opdracht had gegeven om alle jongetjes
van twee jaar en jonger om te brengen.
We mogen weten dat de Heer ons wilt gebruiken in zijn goddelijk plan. Hij zal voorzien, als we in vertrouwen en overgave
voor Hem leven. Zo ben ik dankbaar dat
de Heer u en mij gebruikt in het werk van
Stichting Sinar Anugerah. Samen hebben
we vele van onze broeders en zusters in
Indonesië mogen helpen. Wij hebben de
boodschap van hoop en liefde gebracht in
de verste uithoeken van het land.
Het was opnieuw een moeilijk jaar geweest. Voor sommigen was het extra
zwaar, omdat ze afscheid hebben moeten
nemen van hun dierbaren. In deze tijden
komen we tot besef, waar het leven echt
om draait, de relaties met elkaar en onze
relatie met de Heer.

Weet u wat Kerst voor mij betekent? Kerst
betekent voor mij, dat hoe moeilijk het ook
is, hoe groot de problemen soms lijken te
zijn, dat de Heer altijd voorziet. Halleluja!
Kerst is voor iedereen, niemand is uitgezonderd. Jezus is gekomen voor iedereen. We
mogen met Kerst er een feest van maken.
Een feest van dankbaarheid. Dankbaar voor
de zegeningen. Dankbaar dat we een licht
mogen zijn voor de wereld. Ik weet dat de
Heer ons gebruikt als we naar Hem luisteren, opdat wij Zijn grootheid en zegen
mogen zien tot eer en glorie van Zijn Naam!
Dank u wel voor uw gebeden en uw trouwe steun.
Ik wens u een gezegende Kerst en een gezegend nieuw jaar toe!
Arend Bakker
Voorzitter Sinar Anugerah
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Karel Schubert

Kerstgift voor PA Silo
In de afgelopen weken is de corona situatie in Midden-Java sterk verbeterd. Het
aantal bestemmingen is teruggelopen en
de lockdown is opgeheven. Iedereen moet
nog wel een masker dragen en vaccinatie
tegen COVID-19 is verplicht gesteld voor
iedereen ouder dan 12 jaar.

Salatiga en Gambangwaluh niet meer kan
coördineren. Wij begrijpen het besluit van
Br Karel.
Wij zijn Br Karel dankbaar voor zijn inzet
voor het werk van SA die hij in de afgelopen 40 jaren heeft gegeven. Br Karel is
betrokken geweest bij de bouw van tientallen kerkgebouwen. Hij heeft verschillende noodhulpacties na natuurrampen
opgezet. In de laatste 15 jaren hebben
we intensief samengewerkt om kansarme
weduwen en kinderen te ondersteunen.
Wij zijn dankbaar dat wij met hulp van Br
Karel tot zegen zijn geweest voor onze
broeders en zusters in Salatiga en Gambangwaluh.

In Midden-Java ondersteunt Stichting
Sinar Anugerah het kindertehuis PA Silo.
De kinderen van het tehuis maken het
goed. Alle kinderen ouder dan 12 jaar
zijn gevaccineerd. Gelukkig hebben geen
van de kinderen in de afgelopen periode
COVID-19 gehad.
De scholen zijn weer geopend en de kinderen mogen een paar dagen per week
naar school. De klassen zijn in twee delen
verdeeld, zodat in de lokalen voldoende
afstand bewaard kan worden. Het dragen van een mondkapje op school is verplicht. De meesten zijn gelukkig er gewend aan geraakt.

Onlangs hebben we van Br Karel uit Salatiga vernomen dat hij vanwege zijn hoge
leeftijd en door corona aanhoudende gezondheidsrisico’s, de projecten van Stichting Sinar Anugerah in de omgeving van

Na schooltijd mogen de kinderen van PA
Silo helaas nog niet met hun vrienden en
vriendinnen buiten afspreken, dit omdat
het risico op besmettingen nog te hoog is.
De verzorgers van het kindertehuis organiseren daarom allerlei activiteiten voor
de kinderen. Elke week komt bijvoorbeeld
een sportleraar langs die gymnastiek les
geeft, en onlangs werd een speciale workshop schoonheidszorg georganiseerd voor
de meiden, waarin ze leerden hoe zij op
een traditionele manier zichzelf en anderen konden opmaken.

Als stichting vinden we het belangrijk dat
we zeker weten dat uw gift op een juiste
manier wordt aangewend. Wij werken
daarom alleen samen met vertrouwde
partners in Indonesië. Omdat de rol van

Br Karel essentieel is voor de coördinatie
van hulp in dit gebied, zullen wij vanaf volgend jaar het werkgebied van Stichting Sinar Anugerah verleggen van de omgeving
van Salatiga en Gambangwaluh, naar onze
andere werkgebieden, zoals Bandung,
Solo, Surabaya, Timor en Kalimantan.
De weduwen en kinderen uit de omgeving
van Salatiga en Gambangwaluh, die door
SA worden gesteund, zullen vanaf volgend
jaar door de plaatselijke gemeentes worden ondersteund. Mede door hulp van SA
zijn deze gemeentes gegroeid en zijn ze in
staat om de kansarmen in de gemeente te
ondersteunen.
Wij zullen u binnenkort berichten, als
u weduwen en kinderen uit Salatiga en
Gambangwaluh persoonlijk ondersteunt.
Namens onze broeders en zusters uit Salatiga en Gambangwaluh, danken wij u voor
uw gebeden en uw hulp.

Zendingswerk op Timor
Stichting Sinar Anugerah ondersteunt de
christelijke gemeenschap op Timor in de
provincie Oost-Nusa Tenggara. In de overwegend christelijk eiland is het zendingswerk voornamelijk gericht op het bieden
van praktische hulp aan de overwegend
kansarme bevolking. Wij bieden hulp via
de plaatselijke kerken in de vorm van
noodhulp, voedselpakketten en opvang
van straatkinderen.

Om de lessen vanuit huis te volgen, maken de kinderen van PA Silo gebruik van
één laptop. Om beurten mogen zij hun
huiswerk op de laptop maken. De laptop

Niet alleen christenen zijn actief op dit
eiland en in deze provincie. Wij zien dat
meer een meer Islamitische organisaties
voortvarend te werk gaan met de bouw
van huizen, scholen, klinieken en moskeeën voor de kansarme bevolking op
het platteland. Hierdoor hebben velen in
de dorpsgemeenschappen zich bekeerd
tot de Islam.
wordt intensief gebruikt en begint helaas
wat kuren te vertonen. Zs Sarah Toto, de
verzorger van het kindertehuis, heeft
Stichting Sinar Anugerah daarom gevraagd of wij hen kunnen helpen met de
aanschaf van een nieuwe laptop en printer.

Wij blijven in het bijzonder bidden voor
onze broeders en zusters op Timor en
willen hen ondersteunen daar waar we
kunnen.

Wij willen graag gehoor geven aan deze
hulpvraag. Als u mee wilt helpen dan
kunt u uw gift geven onder vermelding
van ‘Kerstgift PA Silo’. Als u gebruik wilt
maken van de acceptgiro, dan kunt u uw
gift labelen met giftencode in centen,
‘04’ Kerstgift.
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