
colofonMededeling Acceptgiro’s

Per 1 juni 2023 stopt ING met het verwerken van acceptgiro’s. Dit betekent dat begin vol-
gend jaar het de laatste keer zal zijn dat Sinar Anugerah 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 automati-
sche 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 telefoontje kunt u de automa-
tische incasso ten alle tijden direct stopzetten.
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Het zijn de donkere dagen voor Kerst. We 
staan op als het nog donker is en het don-
ker valt weer vroeg in de avond. Een tijd van 
rust en bezinning. We leven naar de Kerst-
dagen toe, het geboortefeest van Jezus, het 
licht van de wereld, waar ook gezelligheid, 
lekker eten en cadeautjes er bij horen.

Hoe was het ook alweer? Maria zwanger, 
nog niet getrouwd, met Jozef onderweg naar 
Bethlehem. Dit omdat de keizer wilde we-
ten hoeveel onderdanen hij had. Crisis in dit 
jonge gezin. Geen plaats in de herberg. Een 
vrouw die moest bevallen. De enige plek die 
ze konden vinden is een stal. Daar bevalt 
Maria van een zoon. Johannes beschrijft dit 
zo mooi: ‘In het Woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen. Het 
licht schijnt in de duisternis en de duister-
nis heeft het niet in haar macht gekregen’ 
(Johannes 1:4-5). Terug naar Jozef en Ma-
ria, ze moesten vluchten, geen geld, geen 
toekomst. Een beangstigende situatie. Jozef 
en Maria baden tot God en vertrouwden op 
Hem.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en 
de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem 
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jesaja 9:5

VAN DE PENNINGMEESTER

Onze hemelse Vader laat zijn kinderen niet 
alleen. Hij voorziet in overvloed. Tot Jozef 
en Maria stuurde Hij drie koningen om eer 
te bewijzen aan het nieuw geboren kind. Zij 
gaven Jozef en Maria goud, mirre en wie-
rook. Dit gaf Jozef en Maria de mogelijkheid 
om te vluchten en om een paar jaar hiervan 
te leven. 

We kunnen zoveel leren uit de vertelling van 
deze gebeurtenissen. Hoe groot de crisis 
ook is, onze hemelse Vader laat ons niet in 
de steek. Er zal altijd uitkomst zijn, immers 
de naam van Jezus betekent God redt! Als 
we ons wenden tot de Heer, dan zal er altijd 
oplossing komen. Soms niet op de manier 
zoals wij het verwachten, maar altijd op een 
manier zoals de Heer in al Zijn wijsheid het 
heeft voorzien. 

Bevallen in een stal, in een voederbak als 
wiegje. Dit is niet zoals Maria het had voor-
gesteld, maar het was een veilige plek, en 
de Heer heeft de drie koningen naar deze 
plek geleid.

In onze huidige tijd is het crisis. Overal hoor 
je geluiden dat het niet genoeg is, we heb-
ben niet genoeg,  wij krijgen niet genoeg. Wat 
ben ik blij dat de Heer mijn Vader is en wij 
Zijn kinderen zijn. Kinderen van het licht. De 
duisternis kan ons niet deren. 

Ik ben verheugd dat ik met het team van Sinar 
Anugerah de Heer mag dienen en het licht 
mag laten schijnen aan hen die het nodig 
hebben in Indonesië. Voor de weduwen en 
wezen, de pioniers, de dorpsgemeentes en 
bij rampen. Mocht u denken dat uw bijdrage 
slechts een klein druppeltje is op de gloei-
ende plaat, het zijn juist de kleine druppeltjes 
die de oceaan vullen. In Gods koninkrijk gaat 
het er niet om hoeveel we geven, maar dat 
we geven vanuit een liefdevolle en blijmoedig 
hart. 

Ik wil u danken voor uw liefdevolle gaven en 
gebeden. Namens onze broeders en zusters 
in Indonesië en het bestuur wens ik u geze-
gende Kerstdagen toe en Gods rijke zegen 
voor het nieuwe jaar!

Arend Bakker, Voorzitter

 GIFTENCODES IN CENTEN
 01 KERKEN

 02 PIONIERS

 03 BIJBELSCHOOL (STUDENTEN)

 04 KERSTGIFT

 05 WEDUWEN & WEZEN

 06 NOODHULP

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

• 57 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
• 14 weduwen ontvingen een maandelijks ‘pensioentje’;
• 11 pioniers ontvingen een maandelijkse toelage;
• 11 studenten ontvingen een Bijbelschoolopleiding.

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven in het derde kwartaal verdeeld 
over de giftencodes.

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendings-
projecten in Indonesië. De giften aan Kerstgift worden gereserveerd in de daarvoor bestemde ‘potje’. 
Met Kerst zullen wij de Kerstgiften hieruit financieren.

Als u een gift wilt overmaken door middel van een acceptgiro, dan kunt u met behulp van de gif-
tencodes in centen aangeven waarvoor het bestemd is. Wilt u bijvoorbeeld 50 Euro geven aan ‘We-
duwen 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 341 396
02 PIONIERS 834 789
03 BIJBELSCHOOL (studenten) 555 527
04 KERSTGIFT 75
05 WEDUWEN EN WEZEN 2.938 3.197
06 NOODHULP 250 -
TOTAAL 4.994 4.909

Bedragen zijn in euros

Kerstlicht in de duisternis

nieuwsbrief
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Even voorstellen

Binnenkort zullen de kinderen die gesteund 
worden door Sinar Anugerah het Kerstfeest 
vieren. Na twee jaren van allerlei corona be-
perkingen, kunnen zij Kerst eindelijk weer 
met elkaar in alle vrijheid vieren. Het waren 
geen gemakkelijke twee jaren geweest voor 
de kinderen. Velen mochten niet naar school 
en konden maanden lang hun vrienden niet 
zien.

Als Sinar Anugerah willen wij dit Kerstfeest 
voor de kinderen niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan. Wij hebben aan het kindertehuis 
Silo en aan de voorgangers van de kerken in 
de dorpen Kuntap, Sentuk en Sumber Rejeki 
in Oost-Kalimantan gevraagd hoe wij een 
bijdrage kunnen geven aan hun Kerstfeest. 
Zij geven aan dat Sinar Anugerah kan helpen 
door een bijdrage te geven aan de vieringen 
en de kerstcadeaus voor de kinderen. Het 

Noodhulp voor Cianjur
In de middag van maandag 22 novem-
ber 2022 werd de stad Cianjur getroffen 
door een aardbeving met de kracht van 
5,6. Cianjur is een dichtbevolkt gebied 
dat op zo’n 75 kilometer ten zuidoos-
ten van Jakarta ligt. Door de aardbeving, 
de naschokken en de aardverschuivin-
gen die daarop volgden is het doden-
tal opgelopen tot meer dan 300 men-
sen. Honderden zijn gewond geraakt en 
tientallen zijn nog vermist. Volgens de 
gouverneur zijn meer dan 13.000 men-
sen ontheemd en duizenden gebou-
wen beschadigd. Ook is infrastructuur 
beschadigd, zoals wegen en bruggen. 
Daardoor konden reddingswerkers las-
tig de getroffen plekken bereiken. In het 
dorp Cijedil, dichtbij het epicentrum, zijn 
veel kinderen omgekomen in ingestorte 

Shalom! Mijn naam is Sri Surnasih (62 jaar). 
Ik woon met mijn man (67 jaar) in Sura-
baya. Mijn man is al een geruime tijd ziek. 
Hij hoest veel en voelt zich zwak. Wij weten 
niet precies wat hij heeft. Door zijn ziekte 
kan hij niet meer werken. Ik ben de kost-
winner in huis. Ik maak en verkoop snacks 
‘goreng-gorengan’. Elke middag bereid 
ik de snacks thuis voor. Tegen de avond 
fiets ik dan naar de stad om ze daar langs 
de straat te verkopen. Tijdens de pande-
mie was het erg lastig om rond te komen 
van de verkopen van de snacks, omdat er 
weinig mensen op straat waren. Om extra 
geld te verdienen, werk ik af en toe bij als 
huishoudster ‘pembantu rumah tangga’. Zo 
kunnen wij  de medicijnen voor mij en mijn 
man bekostigen.

Helaas kunnen onze kinderen ons niet hel-
pen. Zij zitten met jonge gezinnen en kun-

Giften
code in centen:

06 Noodhulp

gebouwen, want tijdens de aardbeving 
waren ze nog op school.

Sinar Anugerah biedt noodhulp aan de 
getroffen bevolking van Cianjur. Sinar 
Anugerah draagt bij aan de nood- en 
slachtoffer hulp die verstrekt worden 
door kerkgemeenschappen ter plaatse. 
Als u mee wilt helpen, dan kunt u uw 
gift overmaken o.v.v. ‘Noodhulp Cianjur’. 
Als u de acceptgiro gebruikt, dan kunt 
u uw gift labelen met de giftencode in 
centen ‘06’.

Shalom! Mijn naam is Aprianus. Ik ben 
26 jaar oud en ik studeer aan de STT 
Intheos Bijbelsschool in Surakarta. Ik 
ben geboren in West-Kalimantan in het 
dorp Bengkayang net ten Noorden van 
de grote stad Pontianak. Mijn vader was 
voorganger van een kleine gemeente in 
ons dorp. Omdat hij op leeftijd is, heeft hij 
zijn taken overgedragen aan een nieu-
we voorganger. De gemeente bestaat 
uit ongeveer tien families uit het dorp.
Ik kom uit een familie van acht kin-
deren. Ik ben nummer zeven. Drie van 

mijn oudere broers en zussen hebben 
al een gezin. Als familie bezitten wij 
een stukje grond waar we oliepalmbo-
men hebben geplant. De familie kan van 
de opbrengst hiervan net rondkomen. 

Van jongst af aan wilde ik de Heer die-
nen. Mijn verlangen is om jongeren te 
begeleiden en te onderwijzen, zodat zij 
de Heer kunnen leren kennen. Daarom 
ben ik zo dankbaar dat ik aan de Bij-
belschool kan studeren. Mijn broer heeft 
mij geholpen met de inschrijving en met 
de reis naar Java. Zelf kan ik mijn stu-
diekosten niet bekostigen. Mijn familie 

geeft een bijdrage, maar dit is niet 
voldoende om alle kosten te dekken. 

Ik ben de Heer dankbaar dat ik aan de 
Bijbelschool mag blijven studeren door 
uw steun via Sinar Anugerah. Ik geloof dat 
de Heer mij hier heeft geplaatst om voor-
bereid te worden voor mijn bediening. Ik 
dank de Heer voor uw steun en uw rol 
in deze belangrijke periode in mijn leven.

Ik bid de Heer elke dag om wijsheid. 
Ik vraag Hem waar Hij mij na mijn stu-
die wilt plaatsen. Wilt de Heer mij weer 
terug hebben in mijn geboortedorp in 
West-Kalimantan of wilt Hij mij elders 
plaatsen? Ik geef mijn plannen aan de 
Heer over. Gelukkig heb ik nog even 
de tijd. Ik zit nu halverwege mijn studie, 
in het vierde semester. Over twee jaren 
geloof ik dat de Heer mij duidelijkheid 
zal geven, waar Hij mij wilt plaatsen.

Tot zover mijn bericht. Ik wens u Gods 
rijke zegen toe! Aprianus

Een goede start van de studie

Sinar Anugerah ondersteunt kans-
arme jongeren, die een persoonlijke 
roeping hebben om de Heer te die-
nen, door bij te dragen aan de kos-
ten van de Bijbelschoolopleiding. 

Fila, een talentvolle jonge vrouw uit het 
dorp Sumber Rejeki in Oost-Kalimantan, 
heeft besloten om haar roeping te vol-
gen en te studeren aan de Bijbelschool 
in Bandung op Java. Omdat haar familie 
het niet breed heeft, heeft de voorganger 
van haar gemeente Sinar Anugerah ge-
vraagd  of wij haar kunnen helpen bij de 
aanschaf van een laptop voor haar studie.  
Wij hebben hier gehoor aan gegeven. 
Op  de foto  ziet u onze medewerker Jeffrey 
Kurniawan de laptop overhandigen aan Fila. 

Namens Fila willen wij u hartelijk danken 
voor uw steun! 

kindertehuis Silo geeft aan dat zij met 
met Kerst voedselpakketten uit willen 
delen aan de mensen uit het dorp die 
het moeilijk hebben.

Als u een bijdrage wilt geven aan de 
Kerstgift, dan kunt u uw gift overmaken 
o.v.v. ‘Kerstgift’ of als u de acceptgiro 
gebruikt, met de giftencode in centen 
‘04’. In de eerste nieuwsbrief van vol-
gend jaar zullen wij u de fotos’ tonen 
van deze vieringen.

Zoals gebruikelijk geeft Sinar Anugerah 
met Kerst aan alle kinderen, studenten, 
pioniers en weduwen het dubbele be-
drag dat zij normaal gesproken maan-
delijks aan steun ontvangen. Zo hopen 
wij onze broeders en zusters in het bij-
zonder met Kerst te bemoedigen.

Kerstfeest!

Met uw liefdevolle steun en gebeden 
heeft Sinar Anugerah in het afgelopen 
kwartaal verschillende dorpsgemeen-
tes kunnen helpen. Om de missie uit 
te dragen steunt Sinar Anugerah voor-
al dorpsgemeentes die het Evangelie 
in de verste uithoeken van Indonesië 
verspreiden. Deze gemeentes kunnen 
moeilijk ondersteuning ontvangen van 
andere organisaties en moeten rondko-
men met de giften van gemeenteleden 
die het vaak zelf niet breed hebben. 
De dorpsgemeentes bestaan veelal uit 
families van boeren en dagarbeiders. 
De ondersteuning van Sinar Anugerah 
is een grote zegen voor hen. Wij zijn 
de Heer dankbaar, dat wij onze broe-
ders en zusters vanuit Nederland op 
deze manier kunnen ondersteunen.

Surakarta
Sinar Anugerah heeft de kleine ge-
meente ‘GJKI Filadelfia’ in de buitenwijk 
van de stad Surakarta ondersteund bij 
de uitvoering van groot onderhoud aan 
hun kerkzaal. Met de steun van Sinar 
Anugerah heeft de gemeente de muren 
van de kerkzaal opnieuw kunnen verven.

Namens onze broeders en zusters van 
deze gemeentes willen wij u hartelijk 
danken voor uw steun en gebeden!

nen zelf ook maar net rondkomen. Een 
van mijn kinderen is naar Kalimantan 
verhuisd om in de palmolieplantage 
te werken. Ik heb hem al 4 jaren niet 
gezien. 

Ik kerk in de gemeente GBDI Jl. Jambu 
in Surabaya. Ibu Lydia is mijn voorgan-
ger. Ik ben de Heer dankbaar dat hij 
mij heeft beschermd tegen corona. Ik 
voel me gezegend met mijn gemeente 
en mijn lieve buren, die altijd bereid 
zijn om ons te helpen. Met dit bericht 
wil ik u in het bijzonder danken voor 
uw steun en gebeden voor mij en mijn 
man. Uw maandelijkse steun is voor 
ons een grote zegen. Hartelijk dank 
hiervoor! Ik wens u en uw familie een 
gezegend Kerstfeest toe!

Sumber Rejeki
Sinar Anugerah heeft een nieuwe pro-
jector aangeschaft voor de gemeente 
in het dorp Sumber Rejeki in Oost-Ka-
limantan. Met de nieuwe projector kun-
nen teksten van liederen en Bijbeltek-
sten in de zaal geprojecteerd worden.
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Dank u wel!
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