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SALATIGA ZENDING vanaf 1851, dus 171 JAAR JONG!

Uitgebreide informatie op de website: www.salatiga-zending.nl

“Maka sejauh timur dari barat, begitu jaupun dibuangNJa segala salah daripada kita”
“Zo ver het Oosten verwijderd is van het Westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons”

							

Mazmur-Psalm 103:12

Wat de toekomst brenge moge
Inmiddels zitten we alweer midden in december en duurt het niet lang meer of
het jaar des Heren (A.D.) 2023 breekt aan. Behalve terugkijken op het afgelopen
jaar, kijken we vooruit naar wat het komende jaar ons brengt. Of misschien
kijken we niet vooruit omdat we toch niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan
per persoon verschillend zijn. We leven nu in de tijd van verwachting, advent,
de periode dat we naar kerst toeleven waarbij we stilstaan bij de geboorte van
Jezus. En natuurlijk wordt er dan over vrede gesproken. Het kan zijn dat daar dit
jaar extra bij stilgestaan wordt. Al was het alleen al omdat we het afgelopen jaar
geconfronteerd werden met de oorlog in Oekraïne. En die oorlog duurt helaas
voort, hoelang nog? Hoe zullen de mensen in Oekraïne, maar ook de mensen
in Rusland terugkijken op dit jaar en wat verwachten zij van de toekomst? En
de mensen uit Oekraïne die naar Nederland gevlucht zijn hebben een onzekere
toekomstverwachting. Wanneer wij de zaakjes in ons leven goed voor elkaar
hebben, dan zien we de toekomst vaak met vertrouwen tegemoet. Tegelijk is
het ook voor diegenen goed om te beseffen dat het leven van ons mensen,
van ieder mens kwetsbaar is. Er hoeft maar iets te gebeuren of het leven en
de toekomst ziet er ineens totaal anders uit. Wat is het dan belangrijk dat we
weten dat onze toekomst in Gods handen ligt. De engelen die de geboorte
van Jezus aan de herders bekend maakten, zongen ‘ere zij God en vrede op
aarde’. Bij die vrede op aarde die met de komst van Jezus Messias gepaard
gaat, is gedacht aan de uiteindelijke messiaanse vrede, die echter nu al ten dele
zichtbaar is in de vrede die mensen met God hebben. In Jesaja 53 staan de
mooie woorden:

‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en
door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’.
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In november was er een aardbeving en vulkaanuitbarsting op het eiland
Java, die aan meer dan 300 mensen het leven kostte, waaronder veel
kinderen. Voor zover mij bekend was dat niet in de directe omgeving van
waar de Salatiga zending werkzaam is, maar het is uitermate verdrietig en
eveneens bedreigend. Een onzekere toekomst. Toch geldt voor hen die
geloven daar en eveneens voor ons als gelovigen hier; ‘wat de toekomst
brenge moge, mij geleidt des Heren hand’. Wij, als bestuur van de Salatiga
Zending, wensen u als lezers, ondersteuners en sponsoren (samengevat
al onze vrienden), en eveneens alle mensen die wij door middel van onze
organisatie in Indonesië ondersteunen, wat uw levensomstandigheden ook
zijn en/of hoe u tegen de tijd die komt aankijkt, de vrede van God toe en een
heel mooi kerstfeest waarbij Zijn licht nog helderder mag stralen dan anders
en een toekomst vol vertrouwen aan des Heren hand.

Gezegende kerstdagen en een
voorspoedig jaar des Heren 2023

Gjalt
de Haan

45 jarig jubileum Sion Foundation
Als bestuur kregen wij een mooi bericht van de Sion Foundation:10
november hebben zij hun 45 jarig jubileum gevierd. Dit thema hebben zij
ontleent aan de Bijbel, de brief aan de Filippenzen geschreven door de
apostel Paulus, volgeling van Jezus Christus. Hij schrijft in hoofdstuk 2:
maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde
liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
Wij als bestuur hebben hen via Whats-app gefeliciteerd met een tekst uit
Filippenzen 1:6: dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien
tot op de dag van Jezus Christus. We hebben hen toegezongen met het
feestelijke lied: ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en
zingt verheugd’. Tenslotte gaven we hen de zegen uit Numeri 6 mee:
‘Wij wensen jullie toe dat de Heer met jullie zal zijn en jullie zal
beschermen. Dat Hij goed voor jullie zal zijn en voor jullie zal zorgen.
Dat Hij over jullie zal waken en jullie vrede zal geven.
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Situatie op Midden-Java
Krisnadhi is een medewerker van Stichting Sion in Salatiga.
Hij verzorgt nu -i.p.v. Debora Suparni- de update van de
situatie op Midden-Java en geeft ons informatie over het
wel en wee van de sponsorkinderen daar ter plaatse.

Uisnpdaadthe i
Kr

Einde van het jaar in Indonesië en informatie
over de Stichting Salatiga Sion

Eind 2022 kan Indonesië
langzamerhand opstaan uit de
covidpandemie. Gasten en toeristen
uit het buitenland komen, de
economie begint weer te draaien
en plaatsen die voorheen gesloten
waren om de verspreiding van
covid te voorkomen zijn weer open.
Dit alles toont aan dat Indonesië
klaar is om een land te worden dat
covid kan overwinnen. Ondanks
dit goede nieuws is Indonesië de
laatste maanden getroffen door
verschillende natuurrampen,

zoals overstromingen en
aardverschuivingen op Bali,
aardbevingen in Cianjur, West-Java,
en recentelijk (begin december) de
uitbarsting van de berg Semeru,
Oost-Java. In combinatie met het
extreme weer van de afgelopen
weken moeten we voorbereid zijn
op alle mogelijkheden die zich zullen
voordoen. We bidden dat God
Indonesië zal blijven beschermen
tegen alle rampen en Indonesië zal
zegenen.
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Veel van het werk van de Yayasan Sion Salatiga is gedaan om onze
bediening te ontwikkelen. Het Yayasan Sion Salatiga CCM team (Mobilisatie
van Kerk en Gemeenschap) heeft verschillende trainingen voor trainers
uitgevoerd en een jaarlijkse bijeenkomst voor alle CCM-Umoja studenten.
Enkele van de Indonesische CCM-trainers kregen ook de gelegenheid
om deel te nemen aan een internationale conferentie in Thailand. De
Community Empowerment Division (afdeling, die mensen stimuleert om
zelf actief te zijn en om problemen goed op te lossen) ging de plaatselijke
bevolking op de hellingen van de berg Merapi helpen, zij leerde hen hoe je
goed gebruik kunt maken van lokale producten en deze kunt bereiden.
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Daarnaast hield de Women’s Empowerment Unit (Vrouwengroep, dit team
stimuleert vrouwen en geeft hen tips en adviezen) ook een bijeenkomst
met alle bestuursleden van vrouwengroepen, nadat ze lange tijd niet
hadden kunnen vergaderen vanwege de pandemie. Ter gelegenheid van
deze bijeenkomst van de vrouwengroep heeft de Sion Foundation adviezen
gegeven voor de juiste oogzorg. De ontwikkeling van biogas loopt eveneens
tot het einde van dit jaar en voor 2023 is de Sion Foundation opnieuw belast
met de productie van biogas.

10 november 2022 vierde de Stichting Sion Salatiga haar 45 jarig jubileum.
We hebben veel zegeningen en uitdagingen meegemaakt in de reis die
de Stichting Salatiga Sion heeft afgelegd om te kunnen staan waar we nu
staan. Het thema ‘Hearts Unite, Reach Dreams’ (‘Verenigde harten bereiken
dromen’) is ons gebed en onze hoop, wij willen ons verenigen om onze
droom te verwezenlijken nl.: de gemeenschap dienen en het goede nieuws
verspreiden via onze bediening. Wij hebben alle begunstigden, partners
en sponsors uitgenodigd om dit met ons te vieren. Het is een eer voor
de Stichting Sion om met al onze dienstverlenende partners te kunnen
samenwerken, wij geloven dat door onze gezamenlijke dienst de naam van
God verheerlijkt zal worden.

Tot slot wensen wij u een
gelukkig kerstfeest en een gezegend 2023!
Moge Zijn Licht altijd schijnen in ons leven!

Hartelijke groeten,

KrSisionn Satadffhi,
2022.4.5

Kinderen kansen bieden door sponsoring
In onze nieuwsbrief besteden we elke keer weer aandacht aan kind
sponsoring. Dat uw hulp een groot verschil maakt blijkt uit onderstaande
verhalen, die wij graag met u willen delen.

Rendy Nathanael

Ik ben Rendy Nathanael. Ik ben momenteel 6 jaar oud en zit in klas
1 op SDN Sumogawe (groep 3, basisschool). Ik woon bij mijn ouders
en mijn grootouders. Mijn vader heet Kabul Widodo en mijn moeder
heet Daniati. Mijn vaders werk is het helpen van grootouders
met het houden van koeien en mijn moeder werkt bij de Sion Salatiga
Foundation. Ik ben erg blij met deze studiebeurs die ik van jongs af aan heb
gekregen. Dit adoptieprogramma is heel zinvol omdat het mijn familie echt
helpt, vooral bij de financiering van mijn school om uniformen, schoenen
en andere schoolbenodigdheden te kopen. Mijn familie en ik willen graag
de Sion Foundation en mijn sponsors bedanken voor het helpen van mijn
familie tot nu toe.

Charissa Andita Sherin

In een dorp aan de voet van de berg Merbabu, om precies te zijn in het
gehucht Kembang, woont Charissa Andita Sherin, en studeert momenteel
in de zesde klas van SDN 2 Randuacir Salatiga (groep 8 basisschool).
Charissa vertelt: Mijn vader, Sunardi, werkt bij de Salatiga Sion
Foundation en mijn moeder werkt in een kledingfabriek. Ik heb
een jonger zusje, Felicia, zij zit nog op de ‘kleuterschool’. Ons gezin leeft
een eenvoudig leven, door de adoptiebeurs van mijn sponsor ben ik enorm
geholpen, vooral bij de financiering van mijn school tot nu toe. Ik heb
de hulp die ik kreeg van het adoptieprogramma van de Sion Foundation
gebruikt om o.a. schoolspullen, uniformen, schoenen en boekentassen te
kopen. Naast school heb ik ook Javaanse traditionele danslessen gevolgd
bij de Kartika Salatiga Les. Door de hulp van sponsors, door het onderwijs
wat ik krijg en door mijn inspanningen, geloof ik dat ik hoge doelen kan
bereiken. Ik dank u voor uw steun. Wat fijn dat ik door deze adoptiebeurs
geholpen kan worden!

Een briefje schrijven naar uw
sponsorkind? Erg leuk!

Wilt u de brief dan in het Engels schrijven en met de
naam en het nummer van het sponsorkind. Daar
wordt uw brief vertaald in de Bahasa Indonesia.
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sturen naar:

Kantor “Sion”
Jl. Letjen Sukowati 74
50724 SALATIGA JATENG
INDONESIA

Kind sponsoring
Wij zijn erg dankbaar voor uw
betrokkenheid bij de mensen /
kinderen op Java. Hierdoor kunnen
ze naar school en toekomstplannen
maken!
Hoe werkt kind sponsering? Door
iedere maand een bijdrage van
€20, krijgen deze kinderen o.a. de
mogelijkheid om te studeren. Van
het sponsorkind ontvangt u 2x per
jaar bericht. Met Kerst vaak een foto
en in de maand juli/augustus een
bericht over de schoolresultaten.
Mocht u nog mensen in uw
omgeving kennen die ook steun
willen bieden aan deze kinderen
wat zo ontzettend hard nodig is, kan
men de bon, die achterop te vinden
is, invullen en/of informatie vinden
op onze website.
Deze kinderen hebben uw hulp
nodig en wij zijn dan ook dankbaar
dat er al heel veel mensen

Info en vragen over
kind sponsoring

betrokken zijn. Samen kunnen
we een toekomst geven aan de
kinderen en een kans om ze uit
armoede te laten groeien.

Schenken
Naast sponsoren of doneren is het
mogelijk een eenmalige schenking
aan de Stichting Salatiga Zending
te doen. Deze giften worden onder
andere gebruikt voor onderstaande
projecten (A t/m I). Ook hier
zijn we heel blij mee. Omdat de
Belastingdienst de stichting een
ANBI-status heeft toegekend,
is het mogelijk een deel van uw
schenking terug te ontvangen.
Schenkingen kunnen
worden overgemaakt t.n.v.
Stichting Salatiga Zending op
rekeningnummer Bank ING:
NL35INGB0000084653.
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Overzicht van de projecten die wij steunen
A.

Adoptie / Kind sponsoring

B.

Onderwijzend personeel

€ 250

C.

Scholen

€ 350

D.

Asrama’s – salatiga
en getasan

€ 250
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Dank u wel dat u het leven van een kind, de familie
en de omgeving voorgoed wilt veranderen!

Sponsor een kind
Ondergetekende: Dhr./Mevr. Voorletters...................Tussenvoegsel...................................
Naam...........................................................................................................................................
Straatnaam................................................................... Postcode..............................................
Plaatsnaam...........................................................Tel.................................................................
E-mail.................................................................@......................................................................
Wil m.i.v................/................./20................ een kind financieel ondersteunen met:
€............................... per maand (min. € 20,-)

Ik geef mijn bankinstelling opdracht periodiek €...............per achtste van de
maand over te maken op bankrekening: NL35INGB0000084653 t.n.v. Stichting
Salatiga Zending. o.v.v. kind sponsoring.

Handtekening:

Selamat
Natal 2022
Tahun
Baru 2023
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