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SALATIGA ZENDING vanaf 1851, dus 170 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

Het leven gaat door, het loopt Hem niet uit de hand
Inmiddels is 2021 al weer 3 maanden oud en wanneer u dit leest hebben wij
Goede Vrijdag en Pasen inmiddels gevierd. Voor een groep mensen lijkt het
echte leven pas weer te beginnen wanneer alle beperkende maatregelen
vanwege Covid 19 niet meer van toepassing zijn. En het is waar, er zijn heel
wat zaken op te noemen die nog steeds niet op een ‘normale’ manier gedaan
kunnen worden.
Toch is het goed dat wij ons realiseren
dat ook het hier en nu het echte
leven is. De dagen, weken, maanden
die voorbij zijn gegaan, kunnen we
niet overdoen. Dus laten we vooral
ook bedenken en kijken naar wat we
wel kunnen doen. De natuur trekt

zich, gelukkig maar, niets aan van
de lockdown. De bomen en struiken
lopen uit, de vogels gaan nestelen de
lente komt eraan. En de Here God
blijft in control. Het loopt Hem niet uit
de hand. Ook al kunnen wij wel eens
denken dat dit wel het geval is.

Maar zoals de hemel is boven de aarde, zo zijn Gods wegen hoger
dan de onze en Zijn gedachten hoger dan de onze.
Jesaja 55:9

Wanneer we kijken naar de geschiedenis van het volk van Israël en wanneer we
nadenken over wat er destijds met Jezus gebeurde op Goede Vrijdag en Pasen,
dan zien we dat Gods’ plannen doorgaan. En dat geeft moed en hoop om in
deze tijd verder te gaan. Ook de veranderingen in deze wereld gaan de richting
op die de Bijbel heeft voorzegd. God is getrouw, Zijn plannen falen niet.
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We hebben in ons land en vele andere landen, waaronder Indonesië, zo
hoorden we onlangs van onze contactpersoon Debora, nog veel hinder
vanwege corona. Laten we daarom niet ophouden goed te doen, naar elkaar
om te zien elkaar te steunen, dichtbij maar ook wat verder weg, en dan
bedoel ik onze medebroeders en zusters bij wie wij betrokken zijn op Java
in Salatiga en wijde omgeving. Want ‘de dood’ heeft het niet meer voor het
zeggen over hen die in de Here Jezus geloven. De overwinning werd op het
kruis van Golgotha behaald. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Gjalt de Haan

Afscheid Linda Wardenier-Withaar
Na geruime tijd konden we als bestuur van de Salatiga Zending weer
bij elkaar komen. Vanwege Corona moesten we verschillende keren
de vergadering verplaatsen. Het was erg fijn om elkaar weer in goede
gezondheid te ontmoeten. Linda had vorig jaar al aangegeven, dat ze
wilde stoppen met het werk voor de Salatiga Zending. Zij is ruim vijf jaar
als secretaris bij deze stichting betrokken geweest. Zij zorgde o.a. voor de
website, voor de informatie van de sponsorkinderen en had daarnaast
contact met Debora Suparni (onze contactpersoon in Indonesië). Wij
willen Linda vanaf deze plaats nogmaals heel hartelijk bedanken voor haar
jarenlange inzet en betrokkenheid bij het werk van de Salatiga Zending en
haar van harte Gods Zegen toewensen.

Als dank kreeg Linda van onze voorzitter
een fraai boeket en een cadeaubon overhandigd.
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Even voorstellen - bestuursleden
We zijn blij en dankbaar, dat we ook weer enkele nieuwe bestuursleden
mochten verwelkomen. Dit zijn Jan en Martha Jansen van Rensburg.
Zij komen uit Zuid-Afrika, hoofdstad Pretoria en zijn daar geboren
en getogen. Zij zijn de afgelopen veertien jaar betrokken geweest
bij verschillende zendingsprojecten en evangelisatie (via ‘Doxa Deo’
gemeenten).
In 2019 zijn ze naar Nederland
geëmigreerd naar aanleiding van
een Woord van God uit Jesaja 55:13
Vir ’n doringboom sal’n sipres
opgaan, vir ’n distel sal ’n mirteboom
opgaan; en dit sal vir die Here wees
tot ’n naam, tot ’n ewige teken wat
nie uitgeroei sal word nie’. Vertaling:
Voor een doornstruik zal een

Martha zal zich bezig
gaan houden met de
website, zodat die
actueel blijft, en met
de sponsorkinderen.
Daarnaast zal zij
regelmatig overleg
hebben met Debora
Suparni.

cipres opkomen, voor een distel
zal een mirt opkomen; en het zal
de HEERE zijn tot een naam, tot een
eeuwig teken, dat niet zal worden
uitgewist. Zij hebben dus al heel wat
ervaring met zendingswerk en willen
zich de komende tijd gaan inzetten
voor de Salatiga Zending.

Heel fijn, dat deze taken
ook weer overgenomen
konden worden.
Bestuurslid Ypie Roest
zal zorgen voor de
agenda en notulen,
dus dit deel van het
secretariaat neemt zij
over.

Bestuurslid Betty de
Haan zal zorgen voor de
nieuwsbrief, die we -zo
mogelijk- elk kwartaal
willen uitbrengen.
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Situatie op Midden-Java
Wij hebben Debora Suparni, onze contactpersoon in
Indonesië, gevraagd om ons iets te vertellen over de huidige
situatie op Java i.v.m. het Corona virus. Hoe het gaat met de
mensen in Salatiga en met de verschillende projecten die we
als Salatiga Zending ondersteunen?
Debora Suparni vertelt, via e-mail, dat het goed gaat met de
medewerkers van Sion en de GKJTU. Ze zijn, God zij dank,
gezond! In Indonesië zijn inmiddels erg veel mensen besmet
met Covid 19. Er komen dagelijks meer dan 5000 mensen bij,
die Corona hebben. Eind maart waren dat er ruim 1.490.000.

In Centraal Java, waar de Salatiga
Zending verschillende projecten
ondersteund, zijn na Jakarta en
West Java de meeste besmettingen.
Ook in Indonesië is men inmiddels
gestart met het geleidelijk aan
vaccineren van de bevolking.
Mensen die werken in de medische
zorg, regeringsfunctionarissen
en mensen boven de 60 jaar zijn/
worden als eerste gevaccineerd.
Dit heeft wel wat weg van onze
‘routekaart’ in Nederland.
Vanaf maart 2020 tot nu toe –maart
2021- zijn veel scholen gesloten,
dat betekent dat ze al een jaar dicht
zijn! Vorig jaar in september zijn
enkele scholen even open geweest.
Toen bleek enige tijd later dat er
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veel studenten besmet waren met
Covid 19. De overheid besloot dat
die scholen daarom weer gesloten
moesten worden.
Gelukkig zijn er ook scholen, die
staan in gebieden met heel weinig
besmettingen, green zone (groene
zone) genoemd. Die scholen zijn wel
open en studenten, die eveneens
in de ‘groene zone’ wonen, kunnen
daar de lessen volgen. Dit is vanaf
oktober 2020 ook gebeurd. Ze
krijgen twee keer per week les.
Debora vertelt, dat hun scholen net
weer een week open zijn. Ze laten
de helft van de studenten op school
komen. Zo houdt de organisatie van
Stichting Sion zich aan de richtlijnen.

Mensen mogen inmiddels wel weer aan het werk gaan, zodat ze wat geld
kunnen verdienen. ’t Wordt anders wel heel moeilijk voor mensen die
al arm zijn; zonder werk hebben ze ook geen inkomen. Toen wij (enkele
bestuursleden) in 2018 in Salatiga en omgeving waren, hebben we ook
enkele kerkdiensten bij kunnen wonen. Heel bijzonder en bemoedigend,
om in het grootste moslimland van de wereld, kerkdiensten bij te kunnen
wonen en contact te hebben met Javaanse christenen. De situatie is nu erg
moeilijk voor hen. Veel kerken zijn nog steeds gesloten. De overheid staat
niet toe dat daar diensten gehouden worden.
Opmerking Debora: Het afgelopen jaar, vanaf maart 2020, waren de
kerkdiensten virtueel. Mensen konden de dienst onder anderen op hun
computer of laptop volgen. Vrijdag 2 april hebben ze hun eerste fysieke
dienst weer kunnen houden. Wat bijzonder, dat zij op Goede Vrijdag en
Paaszondag weer naar de kerk konden gaan. Er mogen maximaal 50
personen bij de dienst aanwezig zijn.
Debora roept ons op, om voor elkaar te blijven bidden. Dit is zo belangrijk
en is van grote waarde. Ze bedankt een ieder heel hartelijk voor de hulp en
voor het gebed voor de mensen op Java.

Blessingspakketten - COVID-19
Wij zijn dankbaar dat wij ook
mede dankzij uw hulp in 2020
voedingsmiddelen (blessings
pakketten) hebben kunnen
schenken aan de stafleden en het
schoolpersoneel. Deze pakketten
bestonden uit rijst, olie, suiker en
eieren. De toestand blijft ook in
Indonesië zeer zorgelijk. Wij vragen
om uw gebed voor de mensen en de

situatie waarin zij zitten. Wij willen
daarom nogmaals vragen of u een
financiële bijdrage wilt geven voor
voedingsmiddelen, alle hulp is hard
nodig!
Dit kan naar:
NL35INGB0000084653
onder vermelding van
‘blessings pakketten-covid 19’.

Alvast hartelijk dank.
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Acceptgiro’s
Binnenkort stoppen wij met het uitgeven van acceptgiro’s bij onze
nieuwsbrief. Veel betalingen vinden tegenwoordig via internetbetaling
plaats en voor de aanschaf van acceptgiro’s moeten wij kosten maken. Wij
hopen op uw begrip hiervoor.

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

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. Of via
bijgevoegde acceptgiro.

Info en vragen over kind sponsoring:

M. Jansen van Rensburg-Jonkers | Bredehof 5 | 8311 AH Espel
E-mail martha.jansenvanrensburg@gmail.com | Tel. 06-18839887 (na 17.00)
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Graag stellen wij u Fay Elzira en Martin Dwi
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Martin D

Een briefje schrijven naar uw
sponsorkind? Erg leuk!

sturen naar:

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.

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

Overzicht van de projecten die wij steunen
A.
B.
C.
D.
E.

Adoptie / Kind sponsoring
Kerkbouw
€
Scholen
€
Asrama’s – salatiga
€
en getasan
Motorfietsen
€

100
350
250

F.
G.
H.
I.

Sanitair
Onderhoud
Gezondheidszorg
voor ambulante zorg
Merapi noodhulp

€ 100
€ 50
€ 100
€ 50

75
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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:
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