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

•
•
•
•

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.

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven in het eerste kwartaal verdeeld
over de giftencodes.
Bedragen zijn in euros

Projecten

Inkomsten

01 KERKEN

446

-

02 pioniers

796

709

03 Bijbelschool (studenten)

405

224

04 Kerstgift
05 Weduwen en Wezen
06 noodhulp
Totaal

Uitgaven

-

-

5.776

3.525

2.938

-

10.361

4.458

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. De
noodhulp aan Timor à EUR 2.500 werd in het tweede kwartaal, in de maand april, gegeven en zal
in het volgende financiële rapport vermeld worden.
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
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Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis
van mijn Vader zijn veel kamers. Wanneer ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Johannes 14:1-3
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Onlangs hebben we het Pinksterfeest
mogen vieren. Ik hoop dat u ondanks de
coronamaatregelen op een mooie manier
stil heeft kunnen staan bij het feest van
de Heilige Geest.
Tien dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen. In Handelingen 2 lezen we:
“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze bij elkaar. Plotseling klonk
er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich
bevonden geheel vulde. Er verscheen aan
hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, en allen werden vervuld
van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.”
Dit is de vervulling van de belofte die Jezus gaf in Johannes 14:15-17: “Als je mij
liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij
je zal zijn: de Geest van de waarheid.”
De Heilige Geest, de Trooster, die de Vader
ons namens Jezus heeft gezonden, zal ons
alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Jezus ons heeft geleerd.
De Heilige Geest wil in ons wonen om ons

SA_nieuwsB_2021_nr2.indd 1

instrumenten te maken in Zijn hand, tot
eer van God. De Heilige Geest wil wonen
en Zijn werk verrichten, daar waar Hij een
ontvankelijk huis vindt.
“Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich
houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal
hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen
bij hem komen en bij hem wonen.” (Johannes 14:23) Wat een geweldige belofte!
Gods Geest wil zijn bij de nederigen en verbrokenen van hart. Pas wanneer we leeg
zijn van onszelf, van onze zonden en van
onze ego, kan die holle ruimte als een vat
gevuld worden met de heilige aanwezigheid van Gods Geest. Dan rijpt in ons leven, in woorden en daden, de vrucht van
de Geest van God. Die vrucht is herkenbaar
aan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).
De wereld is in barensnood. Wij kunnen ons
soms machteloos voelen als we de strijd en
nood in de wereld zien. Maar door genade
herinnert de Heilige Geest ons aan de lessen van Jezus. Dat we in geloof vrijmoedig
kunnen bidden voor de wereld. Datgene
vragen, in Zijn naam, waar we verandering
in willen zien.

Jezus zei: “Geloof me: ik ben in de Vader
en de Vader is in mij. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat,
ik ga immers naar de Vader. En wat jullie
dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen,
zodat door de Zoon de grootheid van de
Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets
in mijn naam vraagt, zal ik het doen.”
(Johannes 14:11-14)
Laten we het goede voorbeeld van Daniël
volgen, die driemaal daags de aanwezigheid van de Heer opzocht (Daniel 6:11), en
ons huis in orde houden, zodat de Heilige
Geest ons steeds opnieuw kan vervullen.
Wat geweldig is het om een kind van
God te zijn! Graag wil ik afsluiten met de
troostende woorden van de Heer: “Ik laat
jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan. Maak
je niet ongerust en verlies de moed niet.”
(Johannes 14:27)
Gods zegen en een hele mooie zomer
gewenst!

A. Schuyt
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Cycloon Seroja
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Begin april zijn de eilanden in de provincie Oost-Nusa Tenggara getroffen door
de cycloon Seroja. Door hevige regenval
hebben grote delen van Timor te maken
gehad met overstromingen en aardverschuivingen. Honderden mensen kwamen
om het leven. Verschillende dorpen zijn
volledig of deels verwoest. Onder meer
ziekenhuizen, wegen, bruggen en duizenden woningen zijn beschadigd. Zo’n twintigduizend mensen werden geëvacueerd.
De autoriteiten maken zich zorgen over
een mogelijke uitbraak van COVID-19 in
de drukke opvangcentra.

en:

ent

in c

ulp

N

h
ood

Stichting Sinar Anugerah heeft noodhulp
kunnen bieden in de getroffen gebieden
via de lokale GKPB gemeente in de stad
Kupang. Uit het noodhulpfonds hebben
wij ervoor kunnen zorgen dat voedselpakketten werden uitgedeeld aan de mensen
die dit het hardst nodig hadden. Ook hebben wij bijgedragen aan de herbouw van
huizen en kerkgebouwen.
Vanuit de stad Kupang coördineert onze
medewerker Eloy en zijn team de noodhulp aan de lokale gemeenschap. Wij zijn
dankbaar dat we onze broeders en zusters in West-Timor kunnen ondersteunen.
Namens hen willen wij u hartelijk danken
voor uw hulp. Wilt u met ons bidden voor
Timor, dat deze natuurramp niet zal leiden
tot een gezondheidscrisis?

Update Coronacrisis in Indonesië
heid, voor veel mensen essentieel nu de
economie platligt. Indonesië is het eerste
grote land dat zo’n verplichting invoert.
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Indonesië is relatief hard getroffen door
de coronacrisis. Het aantal besmettingen
en het aantal doden per inwoner is hoger dan de rest van Zuidoost-Azië. Op het
moment van schrijven telt Indonesië 1,8
miljoen mensen die besmet zijn of waren
geweest met COVID-19. De regering krijgt
de pandemie moeilijk onder controle. Het
testen op grote schaal is nooit echt op
gang gekomen.
Dakloze gezinnen slapen in tenten en delen een noodkeuken

Noodhulp in de vorm van voedselpakketten

West-Timor
West-Timor is het Indonesische deel van het eiland Timor en maakt deel uit van de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur of kortweg NTT). De hoofdstad
van West-Timor is Kupang.
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De regering heeft daarom vaccineren tegen corona verplicht gesteld. Wie een prik
weigert, loopt in de hoofdstad Jakarta
kans op een boete van omgerekend 300
euro, voor de meeste inwoners meer dan
een maandsalaris. Bovendien krijgen ze
dan geen sociale hulp meer van de over-

De regering heeft zich als doel gesteld om
over een jaar 180 miljoen mensen gevaccineerd te hebben. Dat is twee derde van
de bevolking. Om dat voor elkaar te krijgen is de straf op weigering ingevoerd.
Die hangt wel af van waar je woont,
lagere overheden mogen die straf zelf
invullen. In Jakarta is er dus een geldboete
van omgerekend 300 euro. Sommige andere regio’s zeggen voorlopig nog niet te
handhaven. Dat heeft te maken met het
probleem dat er nog te weinig vaccins beschikbaar zijn. Het medisch personeel en
de risicogroepen worden als eerste gevaccineerd. Hieronder vallen ook de mensen
die werken op een risicovolle plek, bijvoorbeeld de markt.
De recente maatregelen lijken te helpen.
Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zien we dat het aantal besmettingen en het aantal doden langzaam
teruglopen.
Wij zijn de Heer dankbaar dat de weduwen, wezen en pioniers die ondersteund
worden door SA het goed maken. Wij geloven in de kracht van gebed. Samen met u
staan we schouder aan schouder met onze
broeders en zusters in Indonesië en ondersteunen we hen, daar waar we kunnen.
Wij willen u in het bijzonder namens de
weduwen hartelijk danken voor uw gebeden en voor uw trouwe steun. Gods zegen
toegebeden.

Het eiland Timor, dat ongeveer net zo groot is als België, wordt verdeeld tussen de onafhankelijke staat Oost-Timor en West-Timor. De naam van het eiland is afgeleid van het Maleisische
woord ‘timur’ wat ‘het oosten’ betekent. Het is zo genoemd omdat het in het oosten van
een ketting van eilanden ligt. De provincie NTT behoort tot de Kleine Soenda-eilanden en
bestaat uit meer dan 500 eilanden die zich uitstrekken over een afstand van ongeveer 1.300
km. Slechts 42 eilanden zijn bewoond. De drie grootste eilanden in de provincie zijn Flores,
West-Timor en Soemba.
Er wonen ongeveer 2 miljoen mensen in West-Timor, waarvan de meeste Malay, Papua of
Polynesiër is. Het grootste deel van de bevolking is Christen, waarbij het eiland Flores bijna
geheel Rooms Katholiek is. Op Sumba en sommige van de kleinere eilanden komt nog veel
animisme voor. Bijna overal is sprake van een toename van het aantal Moslims.
Timor bestaat grotendeels uit tropische droge bossen. Vele bomen laten hun bladeren vallen
tijdens het droge seizoen. Het voornaamste handelsproduct was eeuwenlang het sandelhout.
West-Timor is een bergachtig gebied, waarvan een groot deel onvruchtbaar is voor landbouwactiviteiten. Bovendien valt er in het gebied weinig regen.
Timor is lange tijd achtergesteld gebleven met betrekking tot ontwikkeling in Indonesië. De
provincie NTT staat te boek als de armste van Indonesië. Vele Timorezen zijn boer en leven
onder het armoede niveau met een inkomen onder de $200,- per jaar. Er heerst schrijnende
armoede, vooral op sommige van de meer afgelegen eilanden als Sabu en Alor.
SA helpt mee met de herbouw van huizen van getroffenen
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