
“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
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Geen andere naam
De zomer is weer voorbij, met een periode van tropische temperaturen. Velen 
hebben in meer of mindere mate van de vakantie kunnen genieten, geprobeerd 
er het beste van te maken, vaak in eigen land. Wie oog heeft voor de natuur 
komt er achter dat er dichtbij huis of soms iets verder weg, veel moois valt 
te zien en dat je echt niet ver weg hoeft om een mooie vakantie te hebben. 
Tegelijk moeten we rekening houden met de beperkingen van Covid-19.

Onlangs is in Israël het nieuwe jaar 
begonnen, Rosh Hasjana. Tien dagen 
later volgt het het Jom Kippoer feest, 
het vieren van de grote verzoendag. 
En weer vijf dagen later wordt Soekot 
of loofhuttenfeest gevierd. Een 
vreugdevol feest, dat zeven dagen 
duurt. Onlangs heeft de regering in 
Israël besloten dat het land vanaf het 
nieuwe jaar drie weken in lockdown 
gaat. De feesten kunnen niet gevierd 

worden of in ieder geval niet zoals ze 
dat in Israël gewend waren.

Voor Indonesië geldt, op het moment 
van het schrijven van deze inleiding,  
nog steeds een inreisverbod  voor 
reizigers uit Nederland voor 
toeristische reizen.  Degenen die wel 
in Indonesië zijn geweest en terug 
komen in Nederland moeten tien 
dagen in thuisquarantaine blijven.

De vraag die we ons kunnen stellen is wat voor invloed  de Covid-19 pandemie op 
ons persoonlijk geloof heeft en op ons gezamenlijk geloof als gemeente van Jezus 
Christus. Wat betekent dit voor onze betrokkenheid bij zending en evangelisatie? 
Het is een uitdaging om niet passief maar actief betrokken te blijven bij zowel 
zending als evangelisatie. Als handreiking is daar Inmiddels ook al een boekje 
over uitgekomen. Te downloaden bij de organisatie Missie Nederland:

www.missienederland.nl/beweegdekerk/coronacrisis/toekomst/download
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We hebben te maken met beperkingen, maar toch blijft 
onverkort de boodschap die gebracht moet worden dat er 

onder de hemel geen andere naam dan die van Jezus Christus 
is gegeven waardoor mensen gered moeten worden.

Gjalt de Haan

Onlangs las ik een gedeelte uit Handelingen vier waar de apostel 
Petrus ter verantwoording wordt geroepen omdat er een, al sinds zijn 
geboorte, verlamde man is genezen. En in die bepaald niet gemakkelijke 
omstandigheden getuigt Petrus van zijn geloof in de Here Jezus.

De redding is door niemand anders dan door Hem (Handelingen 4:12). Dat 
geldt voor alle mensen in Nederland, in Israël maar ook in Indonesië. En 
daar mogen wij allen als betrokkenen bij de Salatiga Zending ons steentje 
aan bijdragen. En dat is een groot voorrecht.
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Tijdens ons bezoek in Indonesië op Java zijn wij o.a. in Kopeng geweest. 
(Wij: enkele bestuursleden van de Salatiga Zending). We hebben een 
bezoek gebracht aan Umoja, aan ‘the noble character training centre’ 
(Trainingscentrum).

Umoja betekent: saamhorigheid/eenheid
Dit project wordt door Salatiga Zending ondersteund. 

Umoja‘Trainingscentrum
met karakter’!
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Deborah Suparni, pastor Heroe en enkele anderen lieten ons trots het 
nieuwe en moderne gebouw zien. Dat was echt een groot verschil met 
de bouwvallige huizen, die daar omheen stonden. We kregen uitleg 
over de werkwijze en de hulp die hier aan de plaatselijke gemeenten 
van de GKJTU (Protestantse kerk uit Midden-Java) en aan de bevolking 
geboden wordt. Vanaf 2010 startte de GKJTU een scholing om te 
werken aan karaktervorming. Vanaf 2012 is de GKJTU begonnen om een 
trainingscentrum te bouwen, om vanuit hier scholingen/cursussen te geven.

Er zijn in dit centrum enkele kamers 
beschikbaar, waar men voor langere 
tijd kan verblijven. Om ingeslepen 
verkeerde gewoontes te veranderen 
kost tijd, om juiste keuzes te 
maken vergt wilskracht en oefening 
(training). De mensen vinden hier 
een luisterend oor en praktische 
adviezen. Zij leren om die tips goed 
toe te passen. Dat bouwt henzelf op 
en komt hun omgeving ten goede: 
een win-winsituatie.

Er mag niet openlijk geëvangeliseerd 
worden in Indonesië. De 
cursusleiders werken vanuit 
hun Christelijke identiteit met 
programma’s waarin Bijbelse 
normen en waarden centraal 
staan. Op deze manier kan de 
bevolking toch in aanraking komen 
met het Christelijk geloof. Dit 
centrum wordt eveneens gebruikt 
voor studiebijeenkomsten en 
vergaderingen. Het was erg boeiend 
om op deze wijze kennis te maken 
met dit bijzondere werk in Kopeng.
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Blessingspaketten
Ondersteuning i.v.m. COVID-19

Hartelijk dank voor uw gift! Namens de Stichting Salatiga 
Zending hebben we de maanden juni en juli voedingsmiddelen 
/ blessingspakketten kunnen schenken aan de stafleden en het 
schoolpersoneel. De pakketten bestonden uit eieren, suiker, rijst 
en olie. De situatie blijft ook daar zeer zorgelijk en wij hopen dat u 
hen dan ook wilt blijven ondersteunen door middel van uw gebed 
en wellicht nogmaals een financiële ondersteuning?

Wij hopen, dat u dit belangrijke werk met uw gebed en gift wilt 
blijven ondersteunen. Alvast hartelijk bedankt daarvoor!

Betty de Haan
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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.

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.

Acceptgiro’s
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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

Graag stellen wij u Alvaro en Alsen
voor in deze nieuwsbrief: 

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.

Twee jongens van 7 

en 6 jaar oud. Voor 

deze beide jongens is 

het ook zo belangrijk 

dat ze goed onderwijs 

kunnen volgen.

De ouders hebben 

de financiële 

ondersteuning nodig 

vanwege hun zeer 

lage inkomen om 

ze naar school te 

kunnen laten gaan. 

Alsen Alvaro

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