Update Coronacrisis in Indonesië
De coronacrisis heeft
Indonesië hard geraakt. De officiële
telling van het aantal besmettingen zit
op het moment van
schrijven boven de
1,2 miljoen. Waar we
in Nederland gedurende de pandemie
periodes hebben gezien dat het aantal besmettingen daalden,
bleef het aantal besmettingen in het afgelopen jaar in Indonesië gestaag stijgen.
Voor veel Indonesiërs is het niet mogelijk om
vanuit huis te werken. Mensen leven van de
dag opbrengsten van hun verkopen of de
dagloon van geleverd arbeid. Dit is helaas terug te zien in de ontwikkeling van de besmettingscijfers, ondanks alle maatregelen.
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De Indonesische regering heeft de Chinese
vaccin Sinovac ingekocht. Waar de eerste vaccinaties in Westerse landen zich richten op de
ouderen, worden de eerste vaccinaties in Indonesië toegediend aan de beroepsbevolking
tussen 18 jaar en 59 jaar. De regering heeft
voor deze strategie gekozen om zo snel mogelijk ‘kudde-immuniteit’ te realiseren om zo
de schade aan de maatschappij en de economie te beperken.
Laten we voor Indonesië bidden, in het bijzonder voor onze broeders en zusters die in
nood zijn.
Stichting Sinar Anugerah blijft de kansarme
bevolking helpen met voedselpakketten zolang de nood zich aanhoudt. Als u mee wilt
helpen, dan kunt u uw gift geven, o.v.v. ‘voedselpakketten’ of middels de giftencode in centen ‘06’ voor Noodhulp.

Van de penningmeester -Jaarverslag 2020
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:

colofon
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.
Bestuur:
A. Bakker, Voorzitter
tel.: 020 696 0421
A. Schuyt, Secretaris/Penningmeester,
tel.: 06 24964654
H.V. de Joode-Kumala, Projecten,
tel.: 036 5341964
E. Hazenberg, PR & Adreswijzigingen,
tel.: 0546 825060
Adviseur:
Dhr. T. de Vries
GIFTEN
Algemeen:
IBAN rekeningnummer:
NL 48 INGB 0000 294715
op naam van:
Stichting Sinar Anugerah

Inkomsten

Uitgaven

01 KERKEN
Ondersteuning bij kerkenbouw en aankoop van kerkinventaris in dorpsgemeentes. In 2020 heeft SA geen bouwprojecten gefinancierd.
De ontvangen gelden zijn gereserveerd in het bouwfonds ‘Kerken’.
Wij zullen dit jaar dorpsgemeentes helpen met de gelden uit dit fonds.

1.170

-

02 pioniers
Ondersteuning van 12 pioniers die het Evangelie onder onbereikte bevolkingsgroepen van Indonesië brengen.

2.182

3.021

03 Bijbelschool (studenten)
Ondersteuning van 10 studenten met een missie voor zending.

1.453

1.940

445

499

04 Kerstgift
Vanwege de Coronacrisis hebben wij met Kerst voedselpakketten uitgedeeld
aan kansarme families in Salatiga en in Kupang.
05 Weduwen en Wezen
Ondersteuning aan 53 kansarme kinderen en 60 weduwen.
06 noodhulp
De Coronacrisis heeft de kansarme mensen het hardst geraakt.
Via onze kerkennetwerk hebben wij voedselpakketten uitgedeeld aan kansarme families. Wij blijven dit ook dit jaar doen.

22.838

25.774

1.935

996

30.023

Totaal

32.230

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendingsprojecten in Indonesië. Stichting Sinar Anugerah heeft in 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.
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerken
Pioniers
Bijbelschool(studenten)
Kerstgift
Weduwen en Wezen
Noodhulp

GIFTENCODES IN CENTEN
01 KERKEN
02 PIONIERS
03 BIJBELSCHOOL
(STUDENTEN)

nieuwsbrief
Verlangen
Al een tijdje verlang ik naar ‘het oude normaal’. Ik vraag me nu soms af, was dat wel
normaal?
Elke tijd kent zijn verlangen. Kijk maar naar onszelf. Als kind willen we volwassen worden en
als volwassene willen we ons weer jong voelen.

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

Ik zie dat menselijke verlangens vanaf het
begin der tijden hetzelfde zijn gebleven. Verlangens naar basisbehoeften, zoals eten en
drinken, onderdak en kinderen. Maar ook
verlangens naar rijkdom, invloed en ervaringen. U kunt vast nog vele aan dit rijtje toevoegen. Een verlangen delen we met elkaar,
dat is het verlangen naar ‘gezondheid’.

ANBI nummer: 8050.84.034

Zo denk ik aan het verhaal uit Johannes 5:1-8.
Er waren vele zieken, maar er kon er maar
één geholpen worden. Als het water werd
beroerd door een engel, dan werd de eerste
die in het water kwam, genezen. De persoon
uit dit verhaal was 38 jaar ziek en had daar
vele genezingen gezien. Hij had een groot
verlangen om genezen te worden. Als Jezus
hem dan vraagt: “Wil je gezond worden?”
Antwoordt hij niet met een simpel “ja”, maar
hij zegt: “Ik heb niemand die mij helpt, niemand die mij in het water kan werpen, een
ander is altijd eerder dan ik.” Waarop Jezus
zegt: “Wees gezond, neem je mat op en wandel.” Meteen werd de man genezen.

Bedragen zijn in euros

Projecten
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Een verlangen die we keer op keer in de
Bijbel terug lezen is het verlangen om ‘de
naaste’ te helpen. Jezus, onze Leidsman, gaf
het voorbeeld hoe wij in de wereld dienen te
wandelen. Overal waar Hij kwam, was Hij tot
zegen en hielp Hij mensen in hun nood.
Als stichting willen wij getuige zijn van Jezus
Christus. Het is ons verlangen om samen met
u onze broeders en zusters in Indonesië te
helpen en hen bij te staan in hun nood. Wij
danken de Heer dat Hij ons dit verlangen
heeft gegeven en dat wij tot zegen mogen
zijn in Indonesië.
Gods zegen,

In deze donkere en onzekere tijden kan een lied vertroosting en hoop
bieden. Graag willen wij de woorden van dit oude lied met u delen.
Ze lijken te zijn geschreven voor tijden als deze.

Wat de toekomst brenge moge
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!
Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

A. Bakker

04 KERSTGIFT
05 WEDUWEN & WEZEN
06 NOODHULP
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Leren op afstand in PA Silo
Met de lockdown houdt de gemeente de
zondagsdiensten in vier verschillende locaties. Een dienst wordt gehouden in het
kerkgebouw, een dienst in de aula van PA
Silo en twee diensten in de huiskamers van
gemeenteleden. Na het overlijden van ibu
Rini verzorgen Ibu Sarah en mas Chris de
spreekbeurten voor de gemeente. Ook al
hebben zij niet de rol van voorganger, zij
voelen zich geroepen om de gemeente op
deze manier te helpen.
Ibu Sarah en mas Chris hebben een Bijbelschoolopleiding gevolgd aan de Intheos
Bijbelschool in Surakarta. Ibu Sarah heeft
zelfs een doctoraal titel in theologie.
Mas Chris is opgegroeid in PA Silo. Hij is
getrouwd en werkt als basisschoolleraar in
Surakarta. Hij is zo dankbaar voor wat ibu
Sarah en PA Silo voor hem heeft gedaan,
dat hij altijd klaar staat als PA Silo of de gemeente zijn hulp nodig heeft.

hulp en begeleiding. De kinderen hebben
gelukkig geen studieachterstand opgelopen door de crisis.

Stichting Sinar Anugerah steunt het kindertehuis Panti Asuhan (PA) Silo in de stad Karanganyar in Midden-Java. In de afgelopen
20 jaren hebben wij de positieve impact op
de levens van kinderen mogen zien, die in
dit kindertehuis zijn opgegroeid.
Zo werd Lia op 3 jarige leeftijd door haar
familie in het kindertehuis geplaatst. Ze
werd thuis door haar oom en broer mishandeld. In PA Silo is zij liefdevol opgevangen. Zij heeft hier een thuis en een geestelijke familie, die van haar houden. Lia is nu
opgegroeid tot een vrolijke en intelligente
jonge dame, die het goed doet op school.
Wij zijn dankbaar dat we als stichting tot
zegen mogen zijn voor kinderen als Lia.
Uw trouwe steun en uw gebeden hebben
dit mogelijk gemaakt.

PA Silo werd in de jaren 70
opgericht door Ayub Toto en
zijn vrouw. Zij voelden zich geroepen om vanuit een christelijke visie, wezen en kansarme
kinderen een huis te bieden,
waar zij in liefde en waardigheid kunnen opgroeien. De
dochter van Ayub Toto, Sarah
Toto, heeft na het overlijden
van haar vader het werk van
PA Silo samen met haar man
voortgezet.
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De crisis als kans zien om
nieuwe hobby’s te ontdekken
Onlangs hebben wij een video call georganiseerd met ibu Sarah en de kinderen. Het
was fijn om hen na een lange tijd weer te
kunnen spreken. We zagen dat ondanks
de crisis de kinderen het goed maken. Zij
waren opgewekt en blij om ons te zien.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen
de kinderen niet naar school. Zij moeten hun lessen op afstand volgen. Elke
ochtend moeten de kinderen op tijd en
in uniform een foto van zichzelf naar de
docent sturen. Op gezette tijden in de
maand worden de kinderen ook door hun
leraar bezocht. De leraar ziet dan toe hoe
het met het kind gaat en geeft de nodige

Met de lockdown kunnen de kinderen niet
buiten het terrein van PA Silo spelen met
hun vrienden en vriendinnen. Ze missen
het enorm, maar begrijpen ook waarom
het nodig is. De kinderen hebben steun
aan elkaar. De ouderen helpen de jongeren
met schoolwerk en de kinderen stimuleren
elkaar om nieuwe hobby’s te ontdekken.
Zo hebben de meisjes allerlei soorten cakes
en taarten leren bakken. Tijdens de video
call lieten ze vol trots een van hun zelf gebakken chocoladetaart zien. We waren erg
onder de indruk van het resultaat! Anderen pakken weer een muziekinstrument
op, die ze zichzelf aanleren met de hulp en
tips van hun ‘broertjes’ en ‘zusjes’. Een van
de oudere jongens, heeft zichzelf tijdens
de lockdown leren programmeren. Hij wil
later graag apps maken voor smartphones.
Wat geweldig om te zien dat met de juiste
mindset en begeleiding, de crisis ook gebruikt kan worden als een kans om nieuwe
dingen te leren.

Want ik had honger en
jullie gaven mij te eten
“Jullie zijn door mijn Vader gezegend,
kom en neem deel aan het koninkrijk
dat sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had
honger en jullie gaven mij te eten, ik
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie
namen mij op, ik was naakt, en jullie
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie
kwamen naar mij toe.” “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor
een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie
voor mij gedaan.” Mattheüs 25:34-35 en 40

Soms lijkt ons gebed en onze hulp als een
druppel op de gloeiende plaat. De Heer
ziet echter ons hart, dat in liefde omziet
naar onze broeders en zusters in Indonesië. Namens hen willen wij u ook hartelijk
danken voor uw liefdevolle Kerstgift en
Noodhulp. Met uw giften hebben wij in de
stad Salatiga op Java en in de stad Kupang
op het eiland Timor voedselpakketten mogen uitdelen aan kansarme families die
hard zijn getroffen door de coronacrisis.

Op zaterdagmiddag worden de spreekbeurten van ibu Sarah en mas Chris in de
tuin van PA Silo opgenomen. De opnames
worden dan zondag in de vier locaties aan
de gemeente gedeeld.
Wij kijken met bewondering naar het werk
van ibu Sarah in PA Silo. Wij zien dat Gods
zegen en bescherming op dit werk rust.
Wilt u blijven bidden voor PA Silo dat zij
ook in deze crisis tot zegen mogen zijn
voor velen.

in memoriam ibu Rini

Ibu Sarah en mas Chris helpen
de gemeente na overlijden van
hun voorganger
In het afgelopen jaar was ibu Rini na een
lang ziekbed overleden. Ibu Rini was de
voorganger van de gemeente waar de kinderen en medewerkers van PA Silo lid van
zijn. Haar overlijden is voor de gemeente
een groot gemis.
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