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Blijf vast staan op het fundament
Op het moment dat u deze nieuwsbrief krijgt, is de herfst aangebroken. En het 
jaargetijde van de herfst wordt nogal eens gekenmerkt doordat het flink kan 
waaien, stormen zelfs. Wanneer we dan onderweg zijn, in de auto, op de fiets 
of lopend, moeten we oppassen dat we de goede koers blijven houden, dat de 
wind of storm niet de overhand op ons krijgt zodat we de controle verliezen en 
van de weg raken. 

Ook figuurlijk kan het in ons leven 
hard waaien, stormen. Dat kan 
van invloed zijn op ons geloof. Die 
stormen kunnen de heersende 
opvattingen zijn van deze wereld, van 
wat de wereld vindt dat wij moeten 
vinden, geloven en belijden.  En soms 
lijkt het maar het gemakkelijkst om 
mee te gaan met deze opvattingen, 
dan heb je als het ware de wind 
mee en dan ervaar je de minste 
tegenstand. Maar wanneer we dat 
doen, dan raken we uit koers van 
onze levensweg en dwalen we af van 
het goede pad en wordt het zicht 
op ons einddoel, ons Fundament, 
de Here Jezus vertroebeld. Dan 
verdwalen we. In deze tijd van de 
LHBTIQ (ik moest ook even kijken 
waar al deze letters voor staan), 
en allerlei theorieën rondom het 
vaccinatie gebeuren, het wel of 

niet laten vaccineren, het politieke 
gekrakeel, de polarisatie en de 
verdeeldheid die steeds groter wordt, 
met als gevolg onverdraagzaamheid 
die we in de maatschappij, en 
helaas in verschillende kerken, zien 
toenemen, is het goed om te weten 
waar we staan. Dat we vasthouden 
aan de Bijbel, onze leidraad en ons 
richtsnoer, waarbij we ons laten 
leiden door de Heilige Geest. En dat 
onze ogen gericht blijven op Jezus, 
de overste Leidsman en Voleinder 
van het geloof.  Dan houden we 
namelijk de goede richting en dan 
kan de zwaarste storm ons niet van 
de weg krijgen. En dan zijn we in 
staat van betekenis te zijn voor de 
mensen om ons heen, voor onze 
broers en zussen in het geloof, maar 
ook voor onze medechristenen in 
Indonesië. Daar zullen ze ongetwijfeld 
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Gjalt de Haan

Vrijwel alle scholen zijn in ons land na de zomervakantie weer ‘volledig open 
gegaan’. Spannend om te zien hoe e.e.a. verder zal verlopen. We mogen 
ook vertrouwen hebben. In diverse kerken is er een ‘Startzondag’ geweest. 
Activiteiten (Bijbelstudies, kinderwerk, Evangelisatiediensten e.d.) worden 
opnieuw opgepakt. We merken hier dat er meer ruimte komt om zaken op 
te starten nu er inmiddels een groot deel van de bevolking ingeënt is.
In Indonesië, op Midden Java en Salatiga was en is de situatie zeer zorgelijk. 
Half juli kwamen er ruim 50.000 nieuwe besmettingen bij. De deltavariant 
van het coronavirus zorgde op Java voor honderden doden. Gelukkig liggen 
de aantallen besmettingen begin september een stuk lager (beneden de 
10.000). U leest in de bijdrage van Debora Suparni meer over de huidige 
situatie op Java en wat voor gevolgen dat heeft voor de Salatiga Zending 
daar ter plaatse.

 ‘Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, 
steeds overvloedig in het werk van de Heer. Want je weet 

dat je arbeid niet tevergeefs is in de Heer
1 Korinthe 15:58

‘Klaar voor de start’

ook met ‘stormen’ te maken hebben, maar dan kunnen wij hen steunen 
en ondersteunen en bidden dat ze koers blijven houden. Laten wij daarin 
volharden en vast blijven staan op het Fundament. Afsluitend een lied, die 
ik in de Youth for Christ tijd leerde, en waarmee je tegelijk een Bijbeltekst 
onthoudt:



(2020), is de onderwijsafdeling van 
de Sion Foundation begonnen met 
het kunnen houden van ‘face-to-
face’ leren. Studenten mogen dan 
op school komen maar niet allemaal 
tegelijkertijd. Hier heeft de overheid 
mee ingestemd
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Stichting Sion 
te midden van 

de pandemie
Situatie op Midden-Java, update Debora

Indonesië blijft op een 
buitengewone manier worstelen om 
deze pandemie door te komen. De 
meest recente gegevens laten een 
grafiek zien van het aantal gevallen 
dat gelukkig is begonnen te dalen 
van 50.000 gevallen per dag (half 
juli) naar 5.000 gevallen per dag 
begin september.

Dit is een goede zaak, maar 
we moeten nog steeds 
gezondheidsprotocollen handhaven 
zodat we het aantal gevallen niet 
verwaarlozen en opnieuw laten 
stijgen. Stichting Sion (Salatiga) 
werd ook beïnvloed door het 
beleid van de overheid. Dit beleid 
beperkte en beperkt ons behoorlijk 
in onze activiteiten, verschillende 
programma’s moesten en moeten 
drastisch worden aangepast.

De onderwijsafdeling moest zich 
aanpassen aan het overheidsbeleid, 
zoals online leren en docenten die 
naar huis kwamen om studenten 
te onderwijzen, die moeite hadden 
om een internetsignaal te krijgen. 
Met de daling van het aantal Covid-
gevallen in augustus vorig jaar 

Debora Suparni is onze contactpersoon in Indonesiëvan de Salatiga Zending/Stichting Sion.
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De afdeling ‘empowerment van de gemeenschap’ (versterking van de 
gemeenschap). ondervond ook moeilijkheden bij het uitvoeren van hun 
activiteiten. Ze blijven zich aanpassen en ontwikkelen om in contact te 
blijven met diverse gemeenschappen, zoals met de Umoja afdeling die 
hulp verleende via Google Meet. De medische hulp/gezondheidszorg die de 
omgeving blijft helpen via WhatsApp (en andere media) en medicijnen levert 
om bewoners ter plekke te helpen. 

Voor het goed toezicht houden op het adoptieprogramma, hebben we een 
reeks van online ontmoetingen met kinderen gehad, zoals met de leerlingen 
van de basisschool en Junior High School in april en met de studenten van 
de Senior High School in juni 2021. We willen hen motiveren om te blijven 
leren, online kan dit voor hen extra lastig zijn.

Wij (Sion medewerkers) mogen weer vanuit kantoor werken (vanaf 6 
september). We zorgen ervoor dat we een strak gezondheidsprotocol 
hanteren. Onze kerkdienst is nog steeds online, dit geldt dan met name 
voor diensten in steden zoals Salatiga en Semarang. Sommige GKJTU-
kerkdiensten in een klein dorp kunnen ter plaatse worden gehouden met 
weinig mensen. Voorwaarde is wel dat de dienst niet langer dan een uur 
duurt.
                                                                                                                              
Bedankt voor uw gebeden en giften voor Sion en GKJTU projecten op Java. 
Blijf aan ons denken in jullie gebed. Moge God u zegenen.

Hartelijke groeten
Deborah

Dan is er de Empowerment of 
Women die vrouwengroepen helpt 
via bestaande WhatsApp-groepen. 
Zo blijft men in contact met elkaar.
Stichting Sion werkt hard om de 
gemeenschap te kunnen blijven 
begeleiden bij het samen goed 
doormaken van deze moeilijke 
tijd. Opm. Debora: We geloven dat 
deze pandemie Gods manier is om 
elke gemeenschap te verenigen en 
elkaar op deze wijze te helpen.
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Ik ben dankbaar omdat mijn moeder 
zich bewust is van het belang van 
onderwijs, dus hoewel ze hard moet 
werken om aan geld te komen, geeft 
ze mij de kans om goed te studeren. 
Bovendien ben ik ook blij dat ik 
het adoptiekind van Stichting Sion 
ben, het helpt me heel erg om mijn 
toekomst te bereiken. Het is echt 
van grote betekenis voor mij dat ik 
een studiebeurs heb gekregen van 
mijn pleegouder. Ik zie dat als een 
deel van Gods zegen voor mij en 
mijn familie.

In Indonesië is de COVID-19 
pandemie nog steeds niet voorbij. 
Onderwijzen en leren gebeurt 
online. Er zijn veel obstakels waar 
studenten tegenaan lopen als ze 
online leren. Daarom heb ik een 

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 onderstaand verhaal, dat wij graag met u willen delen.

Verhaal van Abindika Yabes
Mijn naam is Abindika Yabes. Ik ben één van de sponsorkinderen van 
Stichting Sion. Ik zit in de tweede klas van de beroepsopleidende school. 
Ik woon bij mijn moeder (Henni Roh Setyasih), omdat mijn vader mij al 
sinds ik baby was heeft verlaten. Ik dank God dat ik nog bij mijn geliefde 
moeder woon. Zij is een alleenstaande ouder die een dubbele rol heeft 
als huisvrouw en als het hoofd van ons gezin. Ze werkt hard om aan de 
behoeften van het gezin te voldoen. Zij heeft thuis een klein winkeltje waar 
ze dagelijkse benodigdheden verkoopt, zoals plantaardige olie, suiker en 
drankjes en nog veel meer. Bovendien verkoopt mijn moeder gebreide 
tassen die ze zelf heeft gemaakt. Ik help haar altijd in de winkel als ik na mijn 
studie tijd over heb.

Hartelijke groeten,                                                                                                                         
Abindika Yabes

smartphone en een laptop nodig om 
te studeren, want dat is noodzakelijk 
om online te kunnen studeren. We 
zijn blij dat de donatie van mijn 
sponsorouder gebruikt kan worden 
om een laptop te kopen, ik leg 
daar ook spaargeld voor opzij. De 
kerkdiensten zijn nog steeds online, 
want mijn dorp ligt in de rode zone. 
Ik mis het echt om naar de kerk 
te gaan. Elke zondag volgen mijn 
moeder en ik de zondagsdienst 
vanuit huis. 

De reden waarom ik naar de 
Vocational School ga, is omdat ik 
mijn moeder wil helpen om snel 
een baan te vinden. Via dit verhaal 
wil ik u hartelijk danken voor uw 
donatie, steun en gebeden om mijn 
droom waar te maken. Moge Gods 
zegen altijd overvloedig zijn voor alle 
sponsorouders.
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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

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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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 Rahel Jocelin en Surya Abednego 
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.

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

Een mooi meisje 

dat 8 jaar oud is 

(24 nov. 2012). 

Haar ouders 

zijn arm en 

hebben daarom 

financiële 

ondersteuning 

nodig. Geeft u 

Rahel de kans 

om onderwijs te 

blijven volgen?

Rahel Jocelin

Een 
vriendelijke 

jongen van 8 

jaar oud (13 

dec. 2012). Zijn 

ouders hebben 

de financiële 

ondersteuning 

nodig vanwege 

hun lage 

inkomen. 

Helpt u mee 

zodat Surya 

onderwijs kan 

blijven volgen?

Surya 
Abednego



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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