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Een hoopvolle toekomst
Inmiddels liggen de provinciale verkiezingen achter ons, gelukkig zijn die in 
goede orde verlopen. Binnenkort vieren wij Goede Vrijdag en Pasen.  Bij Pasen 
staan we stil bij de opstanding uit de dood van onze Heer Jezus Christus. 
Daaraan voorafgaande vieren we Goede Vrijdag, zodat we nooit vergeten 
hoe groot het offer is dat voor ons gebracht werd, hoe enorm hoog de prijs is 
geweest die werd betaald om ons vrij te kopen. En door het geloof in de Heer 
Jezus heeft de dood niet meer het laatste woord over ons, maar zullen wij 
voor eeuwig leven met Hem. Een geweldige, hoopvolle toekomst is ons in het 
vooruitzicht gesteld. In 597 voor Christus werd een groep oudsten, priesters 
en profeten en andere Joden uit Juda door Nebukadnezar in ballingschap 
weggevoerd naar Babel. Deze ballingschap was een straf van God. Maar God 
gaf Zijn volk bij monde van de profeet Jeremia te kennen dat zij niet hoefden te 
wanhopen. In Jeremia 29:11 staan de mooie woorden: 

‘Mijn plan met jullie staat vast-spreekt JHWH. Ik 
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik 

zal je een hoopvolle toekomst geven’.

Het volk verbleef in ballingschap, als ontheemden, in een vreemd land en 
toch was er de belofte van de HERE dat Hij hen een hoopvolle toekomst zou 
geven. Dat heeft het volk moed en kracht gegeven om te leven in Babel. Wij 
als christenen zijn onderweg naar het beloofde land, ten diepste zijn we 
‘vreemdelingen en bijwoners’ op deze aarde, alhoewel we er ons hier dikwijls 
heel goed, misschien wel te goed, thuisvoelen. Maar we weten dat we hier 
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geen blijvende stad hebben. In de 
wereld om ons heen zien we de 
gebrokenheid en de kwetsbaarheid 
van het leven. De vreselijke ramp 
in Turkije en Syrië heeft ons daar 
weer eens extra bij bepaald. In onze 
eigen omgeving zien we dat mensen 
te maken hebben met ziekte, lijden, 
pijn, verlies en verdriet. Nee, hoe 
goed het hier ook kan zijn, het is 
verre van volmaakt.  En dat geldt 
natuurlijk ook voor de mensen bij 
wie we betrokken zijn in Indonesië 
op het eiland Java in Salatiga en 
wijde omgeving. Zowel voor hen 
als voor ons geldt die belofte van 

Gjalt de Haan

die hoopvolle toekomst waar geen 
plaats meer is voor lijden pijn, verlies 
en verdriet. Daar zal alles volmaakt 
zijn, in perfecte harmonie, beter 
en mooier dan we ons ooit voor 
kunnen stellen. De apostel Paulus 
schrijft in 1 Korinthe 15: ‘Dood, waar 
is je overwinning? Dood waar is je 
angel? De angel van de dood is de 
zonde, en de zonde ontleent haar 
macht aan de wet. Maar laten we 
God danken, die ons de overwinning 
geeft door onze Heer Jezus Christus’. 
Wanneer deze woorden van de 
apostel werkelijkheid zijn in ons 
leven dan vieren we echt Pasen.

Indonesië 2023 heeft de slogan: ‘Snel herstel, sterker opstaan’ aangenomen. 
Deze leus toont optimisme om te kunnen herstellen en op te staan na 
deze pandemie. Deze slogan wil laten zien dat Indonesië klaar is om 
activiteiten, die voorheen beperkt waren, nu weer volop te laten beginnen. 
Bijeenkomsten en activiteiten in de gemeenschap die eerder werden 
uitgesteld, kunnen nu gerealiseerd worden. Reizen, b.v. buitenlandse 
vluchten, kunnen worden uitgevoerd. Een frisse wind die alle Indonesiërs 
klaar maakt voor betere dagen.

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.       

   Update
Krisnadhi
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Helaas wordt Indonesië al maanden geteisterd door extreem weer. Er zijn al 
verschillende plaatsen getroffen door natuurrampen zoals overstromingen, 
aardverschuivingen en stortbuien. In Thekelan Village -een dorp dat wordt 
gesteund door de Sion Salatiga Foundation- vond begin maart 2023 een 
aardverschuiving plaats. Onze voorbereiding op rampen is noodzakelijk om 
grote verliezen/ongelukken te voorkomen.

Begin dit jaar hield de Stichting Sion een gezamenlijke jaarvergadering die 
werd bijgewoond door alle personeel, het management en de bestuursleden. 
Tijdens deze vergadering kwam aan bod de programma’s die in 2023 
uitgevoerd worden. Het adoptieteam heeft diverse bezoeken gebracht aan 
geadopteerde kinderen, waaronder die in Wonorejo en Kaliceret. Dit jaar zal 
het adoptieteam ook verschillende bezoeken brengen aan enkele plaatsen, 
om daar het adoptieprogramma te bekijken en te evalueren.

Een ander evenement was de opening van het meststoffenhuis van 
SEMBODO Boeren. Dit is een groep die wordt bijgestaan door de Sion 
Foundation. De SEMBODO Boeren Groep gebruikt koemest in biogas.

Een ander project dat wij ondersteunen heeft te maken met 
waterbesparing, want in het district Blora is er een tekort aan water. De 
Milieudienst geeft voorlichting over waterbesparing via de Biopori methode. 
Bioporie zijn gaten of kleine tunnels die ondergronds worden gevormd door 
wormen, termieten, plantenwortels, e.d. D.m.v. een soort koker (meestal 
bekleed met een plastic buis) die verticaal in de grond wordt aangebracht (1 
meter diep), wordt waterschaarste tegengegaan. Op deze wijze verbeteren 
wij de situatie in Blora. 

De afdeling Onderwijs heeft onderwijs- en leeractiviteiten in scholen 
uitgevoerd en is  ‘Early Childhood Education’ (onderwijs aan jonge kinderen) 
aan het voorbereiden. Halverwege dit jaar zal dat in gang worden gezet. 
Hopelijk kan deze nieuwe stap het publiek bewust maken van het belang, 
om onderwijs te geven aan jonge kinderen.



Een stukje historie (Tjeerd Oenema)
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Mijn boek over zendeling Reijer de Boer, uitgekomen in 2019, levert tot 
op heden nieuwe gegevens op. Bij het overlijden van Reijer de Boer op 7 
januari 1891 in Salatiga op Java heeft een “H.J.H.” van Monnikendam een 
stukje in het Ermelo’sch Zendingsblad, no.3 van maart 1891 geschreven.

Het ‘Church and Community Mobilization’ team (kerk en gemeenschap 
mobilisatie team) heeft eveneens trainingen gegeven. Deze trainingen 
werden door vijf kerkgenootschappen bijgewoond. We hopen dat onze 
dienst dit jaar nog meer tot zegen kan zijn voor de mensen om ons heen en 
dat de Stichting Salatiga Sion tekenen van Gods Koninkrijk kan laten zien.

Hartelijke groeten, Krisnadhi, Sion Staff

Destijds heb ik niet kunnen achterhalen 
wie achter deze letters schuilgaat. Nu wel. 
Het is Hendrik Jan Hartgerink, geboren op 
20 november 1833 in Heemstede. Als hij 
16 jaar is, verhuist hij naar Haarlem. Hier 
wordt hij later lid van de Haarlemsche 
Jongelings-Vereeniging en volgt aan het 
Schots Seminarie te Amsterdam lessen 
van o.a. Da Costa. Van 1861 tot 1865 is 
hij evangelist voor Tiel, vandaar vertrekt 
hij naar Zetten en wordt er leerling aan 
het aldaar gevestigde Gymnasium. De 
laatste 2 maanden van 1869 woont hij in 
Ootmarsum om daarna, dan wonende in 
Utrecht, daar theologie te gaan studeren.

Van 1877 tot 1884 is hij predikant van 
de Hervormde Gemeente Oldemarkt-
Paaslo en vanaf 1884 in Monnickendam. 
Ziekte noopt hem ertoe om per 1 
februari 1906 met emeritaat te gaan. 
Dan verhuist hij ook van Monnickendam 
naar Zuid-Schalkwijk, waar hij – 
ongehuwd gebleven zijnde – op 1 april 
1908 overlijdt. Hij wordt begraven in 
Heemstede.
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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.

Hallo, mijn naam is Adelia Djenar Vanessa, meestal Adel genoemd. 
De betekenis van mijn naam is: de eerste dochter die mooi is en 
een nobel hart heeft. Ik ben het eerste kind van twee broers. Mijn 
vader heet Dedi Kusdi, mijn moeder heet Yuliati en ik heb een 
jongere broer genaamd Jevio Sebastian. Mijn familie en ik wonen 
in een klein gehucht in het gebied Getasan. Ik ga naar school 
in Salatiga, dit is ongeveer 10 km. van huis. Omdat de afstand 
tussen mijn huis en school vrij ver is, moet ik meestal om 6 uur ‘s 
ochtends naar school gaan, vergezeld door mijn vader. Ik zit nu in de 4de 
klas (basisschool). Mijn lessen beginnen om 7 uur en duren tot 12.15 uur. Na 
schooltijd help ik meestal mijn moeder om voor mijn kleine zusje te zorgen. 
We kijken vaak TV en spelen samen tot de namiddag. Dan ga ik huiswerk 
maken. Ik ben erg dankbaar voor het krijgen van adoptiefondsen van de 
sponsor via de Sion Stichting. Dankzij deze ondersteuning kan ik school 
betalen en tassen, schoenen en andere schoolbenodigdheden kopen. Dit 
adoptieprogramma is dus erg nuttig voor mij en mijn familie. Dank aan de 
sponsor en de Sion Stichting! Ons gebed is dat God de sponsor en Stichting 
Sion zal gebruiken om een kanaal van zegen te zijn voor veel mensen.

Adelia Djenar Vanessa

Reijer de Boer en Hendrik Jan 
Hartgerink hebben elkaar zeker 
gekend. Beiden zijn zij lid van de 
Elfuur Gebedsvereeniging, op 9 mei 
1861 opgericht in Ermelo. Predikant 
Hartgerink voelde zich bewogen met 
zending en evangelisatie, en was erg 
betrokken bij het werk van God in 
binnen- en buitenland.

De voortgaande digitalisering levert 
een nieuw artikel op en het is ook 
geschreven naar aanleiding van het 
overlijden van Reijer de Boer. Het is 
geplaatst in het blad  “De Roeper”. Een 
getuige voor de eere Gods in Kerk, 
Maatschappij en Staat, 9e jaargang, 
no.11 van donderdag 12 maart 1891.



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.

sturen naar:
Kantor “Sion”
Jl. Letjen Sukowati 74
50724 SALATIGA JATENG
INDONESIA
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Mijn naam is Mikhael Alfa Firandika en ik studeer aan SMK N 2 
Salatiga. Ik zit in klas 3 (voortgezet onderwijs) en bereid me voor op 
het eindexamen. Ik woon met mijn familie in Kopeng. Mijn vader 
heet Yohane Tri Kadarisno en hij is verkoper van sierplanten; mijn 
moeder heet Parwati, zij beheert onze kleine kraam en ik heb één jongere 
zus genaamd Gabriel Oktaviana Putri. Momenteel ben ik niet alleen bezig 
met mijn afstuderen, maar ben ik ook op zoek naar een universiteit om daar 
dit jaar verder te studeren. Ik wil op de universiteit graag het vak theologie 
volgen. De ondersteuning van mijn sponsor heeft me enorm geholpen. 
Door het betalen van mijn schoolbenodigdheden tot nu toe, kan ik mij 
verder ontwikkelen en heb ik de kans om door te leren op een hoger niveau. 
Dank aan de sponsors die mij tot nu toe hebben geholpen en ook aan de 
Sion Stichting. Zij zijn als een kanaal van zegeningen.

Hallo, mijn naam is Monika Permatasari, ik studeer momenteel aan 
SMP N 7 Salatiga (Junior High School) en ik zit momenteel in klas 2 
(voortgezet onderwijs). Mijn vader heet Mariono en mijn moeder 
Surani. Mijn vader werkt als chauffeur en mijn moeder werkt in 
een kledingfabriek om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. 
We wonen met zijn drieën in Kumpulrejo, Salatiga. Ik ben aan het leren voor 
toetsen op school. Een paar dagen geleden mocht ik deelnemen aan een 
studiereis naar Bali, die was georganiseerd door mijn school. Daar was en 
ben ik erg blij en dankbaar voor. Ik heb nieuwe ervaringen op het eiland Bali 
opgedaan. Ik ben heel dankbaar voor de hulp van het adoptiefonds van mijn 
sponsor. Voor mij is dit adoptiefonds erg belangrijk, omdat het voorziet in mijn 
schoolbenodigdheden. Ik hoop door te kunnen gaan naar een hoger niveau. 
Dank aan de sponsors, die hun zegeningen met mij hebben gedeeld. Ik dank 
ook de Sion Salatiga Foundation voor hun hulp om mij samen te brengen met 
sponsors. Mogen de sponsors altijd gezond en altijd gezegend zijn!

Mikhael Alfa Firandika

Monika Permatasari



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.

Info en vragen over 
kind sponsoring

Overzicht van de projecten die wij steunen

A. Adoptie / Kind sponsoring 
B. Kerkbouw € 100
C. Scholen € 350
D. Asrama’s – salatiga € 250
 en getasan
E. Motorfietsen € 75

F. Sanitair € 100
G. Onderhoud € 50
H. Gezondheidszorg € 100
 voor ambulante zorg
I. Merapi noodhulp € 50
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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:

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