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nieuwsbrief

Aan het begin van dit nieuwe jaar, willen 
wij u allereerst namens onze broeders en 
zusters in Indonesië hartelijk danken voor 
uw trouwe steun en gebeden. Wij gelo-
ven dat God rechtvaardig is. “Hij zal niet  
vergeten wat u hebt gedaan, hoeveel 
liefde u aan Zijn naam hebt getoond door 
sinds jaar en dag steun te verlenen aan de 
gelovigen.” (Hebreeën 6:10)

In 2021, hebben we onze broeders en zus-
ters mogen ondersteunen in de coronapan-
demie met maandelijkse ondersteuning en 
noodhulp. Wij danken de Heer dat de situ-
atie in Indonesië sterk is verbeterd. Alhoe-
wel het inreizen vanuit het buitenland nog 
wordt beperkt, is de lokale situatie genor-
maliseerd. Er worden nog wel maatregelen 
genomen om besmettingen te voorkomen, 
zoals het dragen van mondkapjes, maar is 
geen sprake meer van lockdowns. 

Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die 
God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God. 
                      1 Petrus 4:11

VAN DE pENNINGmEESTER

 GIFTENCODES IN CENTEN
 01 KERKEN

 02 pIONIERS

 03 BIJBELSCHOOL
      (STUDENTEN)

 04 KERSTGIFT

 05 WEDUWEN & WEZEN

 06 NOODHULp

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:

De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendingspro-
jecten in Indonesië. Stichting Sinar Anugerah heeft in 2021 minder besteed aan projecten dan 
wat zij aan reguliere giften heeft ontvangen. Alle inkomsten worden zo snel en zo goed mogelijk 
besteed aan het doel waaraan het is gegeven.

Gods zegen,
A. Schuyt

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. Kerken
2. Pioniers
3. Bijbelschool(studenten)
4. Kerstgift
5. Weduwen en Wezen
6. Noodhulp

Wij weten niet wat dit jaar ons zal bren-
gen. Als we de Bijbel lezen en de tekenen 
der tijden zien, weten we dat het einde 
nabij is (Matteüs 24), maar zolang de Heer 
ons de kracht en de gelegenheid geeft, 
willen wij het werk die Hij ons heeft toe-
vertrouwd met liefde en toewijding doen, 
tot eer van God.

Rond het jaar 60, schreef de apostel Petrus 
een brief aan de gemeenten in Klein-Azië, 
waarin hij de gemeenschap oproept om 
elkaar te dienen. Anno 2022, voelt deze 
oproep van Petrus nog heel actueel: “Heb 
elkaar voor alles innig lief, want liefde be-
dekt tal van zonden. Wees gastvrij voor 
elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u 
de gave die hij van God gekregen heeft, 
gebruiken om de anderen daarmee te hel-
pen, zoals het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt. Voert u het 

woord, laat dan Gods woorden doorklinken 
in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan 
vanuit de kracht die God u geeft. Want zo 
doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus 
Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, 
voor eeuwig. Amen.” (1 Petrus 4:8-11)

We moeten nog even geduld hebben totdat 
de Heer komt. “Denk eens aan de boer, die 
geduldig blijft wachten op de kostbare op-
brengst van zijn land, tot de regens van na-
jaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo 
geduldig en houd moed, want de Heer zal 
spoedig komen.” (Jakobus 5:7-8) 

De Heer is liefdevol en barmhartig! Wat 
een genade dat wij nu al samen met Hem  
mogen wandelen!

Gods zegen, 
A. Schuyt

projecten Inkomsten Uitgaven

01 KERKEN

Ondersteuning bij kerkenbouw en aankoop van kerkinventaris in 

dorpsgemeentes. In 2021 heeft SA bijgedragen aan het herstel van 

drie kerkgebouwen die getroffen werden door de orkaan Seroja in 

Timor.

1.794 1.766

02 pIONIERS 

Ondersteuning van 11 pioniers die het Evangelie onder onbereikte 

bevolkingsgroepen van Indonesië brengen.
3.292 2.842

03 BIJBELSCHOOL (studenten)

Ondersteuning van 10 studenten met een missie voor zending.
1.053 512

04 KERSTGIFT

Met Kerst hebben we een nieuwe laptop en printer kunnen geven 

aan het kindertehuis PA Silo in Midden-Java en Schoolspullen aan de 

kinderen van een christelijke basisschool in Oost-Kalimantan.

1.724 1.419

05 WEDUWEN EN WEZEN

Ondersteuning aan 53 kansarme kinderen en 60 weduwen.
17.772 10.192

06 NOODHULp

De Coronacrisis heeft de kansarme mensen het hardst geraakt.

Via onze kerkennetwerk hebben wij voedselpakketten en hulpmid-

delen verstrekt in Midden-Java, Oost-Kalimantan en Timor.

4.666 4.397

TOTAAL 30.301 21.128

Bedragen zijn in euros

JAARVERSLAG 2021
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Bijbelschool Intheos

Pionieren in Bengkulu

Al meer dan 50 jaar biedt Stichting Sinar 
Anugerah de mogelijkheid aan kansarme 
jonge mensen, die een roeping van de Heer 
hebben ontvangen, om een Bijbelschool-
opleiding te volgen. Samen met u hebben 
we honderden voorgangers en kerkelijke 
leiders mogen opleiden, die op hun beurt 
talloze gemeentes hebben gesticht in Indo-
nesië. Het is een van de beste investeringen 
in het werk van de Heer.

Zo ontvingen wij onlangs een hulpvraag 
van de theologische hogeschool Intheos 
in Surakarta in Midden-Java om tien kans-
arme studenten te ondersteunen. Een van 
deze jongeren is Brian. Hij is 19 jaar oud en 
wil graag beginnen aan een Bijbelschool-

Stichting Sinar Anugerah ondersteunt  
pioniers die werkzaam zijn in de afgelegen 
gebieden van Indonesië. In deze gemeen-
schappen is het vaak niet mogelijk om het 
christelijk geloof vrij uit te belijden. Deze 
mensen hebben, door een persoonlijke  
roeping, hun levens toegewijd om de liefde 
van de Heer te tonen aan een gemeenschap 
die de Heer nog niet kent.

Zo woont de pioniers Adi en Ayu samen met 
hun twee dochters in Bengkulu, in Zuid-
Sumatra. Hun bediening focust zicht op de 
etnische groep Rejang. Voor hun veiligheid 
kunnen wij hun echte namen niet publice-
ren. Als u specifieke informatie over hun 
werk wilt ontvangen, dan kunt u altijd con-
tact met ons opnemen. Adi helpt, met zijn 
kennis en ervaring in de landbouw, lokale 
koffieboeren bij het telen en het vermark-
ten van de bonen. Ayu werkt als docent op 
een middelbare school. 

In de afgelopen jaren hebben zij vele re-
laties mogen opbouwen met mensen uit 
hun dorp. Zij hebben voor velen uit hun 
omgeving mogen bidden en hen mogen 
vertellen over het evangelie. Velen heb-
ben kunnen getuigen van de liefde en 
macht van de Heer. Adi en Ayu onder-
houden kleine huiskringen waar mensen 
uit de buurt samen kunnen komen en  
Bijbelstudies kunnen volgen. Ondanks  
vele tegenslagen weet Adi en Ayu dat de 
Heer hen hier heeft geplaatst tot zegen 
van deze gemeenschap. Dagelijks ervaren 
zij Gods zegen en bescherming. Bidt u mee 
voor de bediening van Adi en Ayu? 

Dank u wel voor de Kerstgift!
Stichting Sinar Anugerah heeft met 
Kerst aan de kinderen van het kinderte-
huis PA Silo (Karanganyar, Midden-Java) 
als cadeau een nieuwe laptop en printer 
gegeven. Een van onze trouwe spon-
sors heeft het op zijn hart gekregen om 
deze gift speciaal aan deze kinderen te 
geven. Namens de kinderen van PA Silo, 
hartelijk dank!

Ook in Indonesië moeten de kinderen 
en tieners tegenwoordig steeds vaker 
huiswerk op de computer voorbereiden. 
Met de pandemie zien we ook dat meer 
en meer lessen online gegeven worden. 
Dit geldt vooral voor de tieners die op de 
middelbare school zitten. Zij hebben een 
goed werkende laptop en printer nodig.  

Het kindertehuis had al wel een oude pc 
en printer in gebruik, maar het apparaat 
begon na jaren van intensief gebruik ku-
ren te vertonen. De kinderen moesten om 
beurten op één apparaat werken. Met de 
nieuwe laptop er bij, hoeven de kinderen 
minder lang op elkaar te wachten om hun 
schoolwerk voor te bereiden. Op de foto’s 
ziet u dat de kinderen dankbaar gebruik 
maken van de nieuwe laptop en printer. 

In de binnenlanden van Oost-Kalimantan, 
hebben wij met Kerst de kinderen van een 
christelijke basisschool mogen verassen 
met een mooie kerstcadeau. De ouders van 
deze kinderen hebben het  niet breed. De 
meeste van hen werken in plantages en in 
de kolenindustrie. 

De leeraren van dit schooltje hebben aan 
onze medewerkers ter plaatse aange-
geven dat de kinderen nieuwe school-
spullen nodig hebben, zoals een school-
tas, schriften, pennen en potloden. Wij 
hebben daarom als kerstgift aan alle kin-
deren van dit schooltje een nieuwe set 
van schoolspullen gegeven. Het was een 
groot feest voor de kids om deze veras-
sing te ontvangen.

Samen met de lokale leiders in de bin-
nenlanden van Oost-Kalimantan, zijn wij 
aan het onderzoeken hoe wij de gemeen-
schap op een meer structurele wijze kun-
nen ondersteunen.

Stichting Sinar Anugerah heeft altijd 
de mogelijkheid geboden aan spon-
sors om op eigen kosten, bijvoor-
beeld tijdens een vakantie naar Indo-
nesië, onze projecten in Indonesië te 
bezoeken. In deze coronatijd kunnen 
we voorstellen dat het voor sommige 
van u lastiger is geworden om naar 
Indonesië af te reizen. 

Gelukkig heeft de communicatie-
technologie ook in Indonesië niet 
stil gestaan. Wij willen u daarom 
de mogelijkheid geven, als u dat 
wilt, om via een videoverbinding 
contact op te nemen met de kin-
deren en de medewerkers van PA 
Silo. Zo kunt u eens in een per-
soonlijk gesprek kennismaken met 
de kinderen en met de medewer-
kers van het kindertehuis. Uiter-
aard kunnen wij u in het gesprek 
ondersteunen met de vertaling. 

Als u dit graag een keer wilt doen, 
laat het ons dan weten via e-mail 
of telefoon. U vindt de contact-
gegevens in de Colofon op de laat-
ste pagina van de nieuwsbrief.

opleiding. Op de middelbare school was 
Brian een ijverige student die goede 
punten behaalde. Hij is ook actief in de 
bediening in zijn gemeente. Zijn vader is 
straatverkoper en zijn moeder is docente. 
Samen verdient het gezien 150 euro per 
maand. Dit is niet genoeg om Brian naar 
de hogeschool te sturen. 

Met uw hulp kan Brian studeren aan de 
theologische hogeschool Intheos. Wij zijn 
dankbaar dat wij jongeren zoals Brian op 
deze manier kunnen ondersteunen. Dank 
u wel voor uw steun en gebed!
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