Ibu Anik
Dat wilde zij niet. Zij wil koste wat het kost
haar kinderen niet tot last zijn, en heeft
besloten om zich niet te laten opereren. Ibu
Anik gebruikt sterke pijnstillers om de pijn te
verzachten. Het lopen gaat haar steeds moeizamer af. Vroeger kon ze bijvoorbeeld in een
half uur naar de kerk lopen, maar nu heeft zij
een becak nodig die haar naar de kerk brengt.

SA ondersteunt ibu Anik (71 jaar) in Surabaya.
Ibu Anik heeft last van verkalking van haar
botten. De doktoren hebben aangegeven
dat het mogelijk is om middels een operatie
haar pijnen te verlichten. De operatie zou vallen onder de basis ziektekostenvergoeding.
Echter, na zulk een operatie zou zij een aantal
maanden moeten herstellen en zal ze afhankelijk zijn van haar kinderen.

Ibu Anik heeft haar hele leven als hulp in
de huishouding gewerkt. Nu haar gezondheid dit niet meer toelaat en haar kinderen
haar nauwelijks kunnen ondersteunen, is zij
afhankelijk van de steun van de kerk en van
SA. Ibu Anik is dankbaar voor de steun en
gebeden van haar sponsor in Nederland. Zij
maakt zich geen zorgen over de toekomst,
want zegt ze: “Ik heb alles in de handen van
de Heer gelegd.”
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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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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:

•
•
•
•

colofon

58 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
62 weduwen ontvingen een maandelijks ‘pensioentje’;
12 pioniers ontvingen een maandelijkse toelage;
10 studenten ontvingen een Bijbelschoolopleiding.

Weduwen en wezen:
IBAN rekeningnummer:
NL 10 INGB 0000 651486
op naam van Stichting Sinar
Anugerah afd. W&W-fonds

“Als je niet verandert en wordt als een kind,
dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker
				
niet binnengaan.”

			

Mattheüs 18:3

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

417

-

02 pioniers

446

761

03 Bijbelschool (studenten)

251

476

04 Kerstgift
05 Weduwen en Wezen
06 noodhulp
Totaal

Uitgaven

-

-

5.388

6.602

80

-

6.582

7.839

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendings
projecten in Indonesië. Stichting Sinar Anugerah heeft in het tweede kwartaal van 2020 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.
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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Lieve mensen,
op 15 augustus jl. stonden we stil bij het
einde van de Tweede Wereldoorlog voor
het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting
van Nederlands-Indië. Op 15 augustus
1945 gaf Japan zich over. Daarmee werd
niet alleen de voormalige kolonie bevrijd, maar ook het volledige Koninkrijk
der Nederlanden. Na de oorlog in Indië
zijn meer dan 350.000 mensen naar Nederland gekomen. De oorlogservaringen
en de grootschalige ontheemding die
volgde, werken door tot op de dag van
vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in
de familie. Het is een moeilijk hoofdstuk
uit onze geschiedenis.
Veel Nederlanders die uit Indonesië waren gerepatrieerd, bleven zich verbonden
voelen met het land en het volk. Velen
waren daar geboren en getogen. In 1964
richtte daarom een aantal christenen
Stichting Salam Aleikum op. Door steun
te organiseren voor kerken, pioniers, bijbelschoolstudenten, weduwen en wezen,
draagt de stichting bij aan de verbreiding
van het Koninkrijk van God in Indonesië.

Stichting Salam Aleikum heet nu Stichting Sinar Anugerah. Ook al is de naam
gewijzigd, de missie blijft onveranderd.
Samen met u hebben wij vele weduwen
en wezen mogen ondersteunen in hun
nood. Wij hebben het Evangelie tot in
de verste uithoeken van het land gebracht en wij hebben hulp geboden daar
waar de nood het hoogst was. Wij zijn
God dankbaar dat Hij ons als instrumenten in Zijn dienst heeft gebruikt en wil
blijven gebruiken. Wij zijn dankbaar dat
wij Zijn liefde mogen verspreiden in onze
Insulinde.

75 jaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog lijkt de wereld opnieuw
in barensweeën te verkeren. Een pandemie, sociale onrust, economische crisis, natuurrampen; het lijkt erop, of elke
dag wel ergens op de wereld een ongekende ramp zich voltrekt. Het is logisch
dat dit op ons gemoed doorwerkt. Wij
zien beelden van rampen op tv en leven mee met de getroffenen. Zelf zijn
we misschien ook wel bezorgd over
onze gezondheid en welzijn, en die van
onze geliefden. In deze roerige tijden
mogen we ons getroost weten dat de
Heer onze gevoelens en gedachten kent.

Hij zegt immers: “Kom naar mij, jullie die
vermoeid zijn, dan zal ik jullie rust geven.” (Mattheüs 11:28). Jezus geeft ons
rust en vrede die de wereld niet kent.
In Mattheüs 18 vers 3 leert de Heer ons
een ander wonderlijk principe van het
Koninkrijk van God: “Als je niet verandert
en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.” Van een kind weten we dat het
zich veilig geborgen voelt in de boezem
van de moeder. Het kind vertrouwt er
blind op dat er voor hem of haar wordt
gezorgd. Het kind piekert niet, houdt
mijn ouders wel genoeg van mij? Als het
honger heeft, of als het koud heeft, of
als het troost nodig heeft, dan geeft het
kind dat spontaan aan. De ouders zijn
dan er snel bij om voor het kind te zorgen. Als wij dit doen voor onze eigen kinderen, hoeveel te meer zal onze Hemelse
Vader voor ons zorgen? Wij mogen als
‘geestelijke kinderen’ bij de Vader komen
en er blind op vertrouwen dat Hij ons in
elk opzicht verzorgt.
Moge de liefde en vrede van God met u
zijn.
A. Schuyt

Oproep
Voorzitter

Kerkbouw in Mojosongo

Voedselpakketten Actie
Corona Crisis in Indonesië
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Lieve mensen,
De Corona crisis brengt ons met beide
benen op de grond. Van bruisende ondernemende mensen naar een risico
groep. Alle plannen die we hadden
gemaakt gaan niet door, anderhalve
meter maatschappij en nog veel meer
beperkingen. Er is gelukkig ook veel
positiefs te melden. Door genade
en uw trouwe steun blijven de hulp
projecten van Sinar Anugerah ook in
Coronatijd doorgang vinden.
Als stichting willen we graag meer hulp
bieden, in het bijzonder nu Indonesië
zo zwaar door de crisis is getroffen.
Wij zien een steeds groter wordend
verschil ontstaan tussen de hulp die wij
willen bieden en de giften die wij ontvangen. De roep om extra hulp kunnen
we daarom op dit moment helaas niet
honoreren.

In de afgelopen maanden is de Corona crisis in Indonesië in hevigheid toegenomen.
Waar we in Nederland in de zomer een
daling in het aantal besmettingen zagen,
steeg dit aantal in Indonesië gestaag door.
Ten tijde van schrijven zijn er ongeveer
220.000 mensen in Indonesië besmet met
het COVID-19 virus.

Wij zijn dankbaar voor al onze trouwe
sponsors, want samen met u mogen
wij het Schijnsel van Genade (“Sinar
Anugerah”) in Indonesië zijn. De Heer
zal u overvloedig zegenen. Als Bestuur
zullen we aan sponsorwerving werken
in de verschillende gemeentes zodra
de situatie dat toelaat. Daarom wil ik
graag van deze gelegenheid gebruik
maken om u, die misschien al een tijd
het werk van de stichting niet heeft
ondersteund, aan te moedigen om opnieuw Stichting Sinar Anugerah te ondersteunen. De stichting maakt alleen
de hoogst nodige kosten en alle giften
en legaten komen direct ten goede aan
onze broeders en zusters in Indonesië.
Wij hopen met u dat deze crisis snel
voorbij zal zijn en dat we snel een vaccin
zullen krijgen. Wij bidden de Heer voor
wijsheid voor onze leiders en wetenschappers, zodat wanneer dit achter
de rug is, we kunnen zeggen “Dank u
Heer!”, U hebt ons beschermd en door
uw genade mogen wij Uw werk blijven
doen.
Blijf gezond! Gods zegen toegebeden.
Voorzitter Stichting Sinar Anugerah
Arend Bakker

De regering roept mensen op om zoveel
mogelijk thuis te blijven, maar voor velen
is dat niet mogelijk. Indonesië kent geen
sociaal vangnet en mensen moeten ‘buiten’ werken op de markt, in de winkels en
fabrieken om rond te kunnen komen. Daarnaast zijn velen weigerachtig om getest te
worden uit vrees uitgesloten en ontslagen
te worden.
In het begin was het Corona virus een probleem van de grote stad, maar nu zien we
dat het virus zich ook in de dorpen verspreidt. Mensen die in de grote steden wer-

Met uw steun heeft SA geholpen bij
de aanbouw van een kerk in het dorp
Mojosongo. Het bestaande gebouw
werd te klein voor de al maar groeiende
gemeente. Het dorp Mojosongo ligt in
Midden-Java, vlakbij de stad Solo. 30 jaar
geleden heeft SA geholpen bij de oprichting van het kerkgebouw. Wij zijn daarom
dankbaar dat wij deze dorpsgemeente opnieuw kunnen ondersteunen.
De voorganger, broeder Suroso, en zijn
vrouw danken u hartelijk voor uw steun.
Beiden hebben aan de Berea Bijbelschool
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gestudeerd in Salatiga. Broeder Suroso en
zijn vrouw hadden twee zonen. Hun oudste
zoon overleed op 32 jarige leeftijd in een
tragisch motorongeluk. Hij liet zijn vrouw
en jonge zoon achter. Zijn vrouw was toen
een maand in verwachting van hun tweede
zoon. De jongste zoon studeert nu aan de
Bijbelschool in Solo. Hij wil later, net als zijn
vader en moeder, in de bediening werken.

ken, nemen het virus mee in de dorpen
waar ze wonen. De situatie in Indonesië is
zorgelijk te noemen.
Wij zijn de Heer dankbaar dat de weduwen, de kinderen, de studenten, de pioniers die gesteund worden door SA, en
onze medewerkers in goede gezondheid
verkeren. Zij ervaren de liefde en steun
van u, hun dierbare broeders en zusters
uit het verre Nederland, als grote zegen in deze moeilijke tijden. Wilt u hen
alstublieft in uw gebeden gedenken?
Op dit moment zijn de scholen nog dicht.
Gezamenlijke zondagsdiensten alsook het
gezamenlijk vrijdaggebed van de moslims
mogen niet gehouden worden. We zien
dat meer en meer kerken hun samenkomsten online organiseren. U kunt bijvoorbeeld de diensten van de gemeente in
Salatiga volgen op YouTube onder de
naam ‘GSJA Bukit Horeb Salatiga’.

Met de Corona crisis zijn veel banen in
Indonesië verloren gegaan. Dagarbeiders
hebben op de een op de andere dag geen
werk meer. Voor velen zijn dit moeilijke
tijden. Lokale gemeentes helpen daarom
de mensen uit de buurt die hulp nodig
hebben. Zo helpt de gemeente in Salatiga
mensen met voedselpakketten. Een pakket bestaat uit o.a. 1 kg rijst, 1/4 kilo suiker
en 1/2 liter bakolie.
Als u mee wilt helpen bij de voedselpakketten actie van de gemeentes in MiddenJava die verbonden zijn aan SA dan kunt
u uw gift overmaken o.v.v. ‘Voedselpakketten’. Als u gebruik maakt van de bijgevoegde acceptgiro, dan kunt middels
de giftencode in centen ‘06’ Noodhulp de
bestemming van uw gift kenmerken.

Ibu Warjiyem
SA ondersteunt weduwen in hun nood.
Zo ondersteunt SA ibu Warjiyem (58 jaar)
in Surabaya. Ibu Warjiyem heeft een autoimmuunziekte. Haar twee kinderen kunnen haar nauwelijks ondersteunen. Zij is
afhankelijk van de steun van de kerk en
van SA. Ibu Warjiyem is dankbaar voor de
gebeden en de ondersteuning van haar
sponsor in Nederland.
In 2018 was haar echtgenoot na jarenlang
ziektebed overleden. De laatste dagen
van zijn leven was hij opgenomen in het
ziekenhuis. De behandeling sloeg niet aan
en hij overleed acht dagen na opname.
Om de behandeling te bekostigen moest
Ibu Warjiyem een lening aangaan met het

ziekenhuis. Tot op de dag van vandaag
werkt zij lange dagen om de lening af te
lossen. Ibu Warjiyem werkt bij een broodbakkerij, waar zij onder andere de schoonmaak doet. Zij vindt het werk erg zwaar,
maar is dankbaar dat de Heer haar elke
dag weer kracht geeft.

