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Want God had de wereld zo lief

Allemaal mooie begrippen, waar we 
meer dan ooit behoefte aan hebben 
in deze tijd. Want de mensen lijken 
meer dan voorheen tegen elkaar op te 
staan. Over het al dan niet vaccineren 
zijn grote meningsverschillen. 
En de maatregelen die genomen 
moeten worden om de oplopende 
besmettingen tegen te gaan, gaan 
de één niet ver genoeg terwijl de 
ander het veel te ver vindt gaan. En 
politici van verschillende partijen 
worden door een grote groep mensen 
als kop van jut gebruikt.  Grove 
scheldwoorden, verwensingen, 
zelfs door en onder christenen, 
worden uit de kast gehaald om de 
ander duidelijk te maken hoezeer 
die het bij het verkeerde eind heeft. 
Soms uitmondend in regelrechte 

We zijn aanbeland in de laatste maand van het jaar, december. Nadat het 
Sinterklaasfeest weer voorbij is, gaat alle aandacht uit naar het komend 
Kerstfeest. Enkele dagen voor 5 december waren de schappen in de winkels 
al voor een belangrijk deel gevuld met allerlei spullen die de mensen erop 
attenderen dat de kerstdagen eraan komen. Bij kerst staan wij stil bij de 
geboorte van het kindje Jezus. Zijn komst heeft de mensen, die hoorden en 
wisten dat Hij de beloofde Messias is, verblijd, er was grote vreugde. Een 
hemels engelenleger bezong de vrede op aarde voor de mensen die Hij 
liefheeft.

bedreigingen. Wat is het dan 
bijzonder wanneer wij er de komende 
kerstdagen bij stil mogen staan 
dat Jezus als baby geboren werd in 
Bethlehem. Wie daarover nadenkt, 
twee eenvoudige arme mensen, die 
genoodzaakt zijn om in een stal de 
bevalling te laten plaatsvinden, die 
kleine baby Jezus, die daar ter wereld 
komt, raakt onder de indruk. Dat hele 
gebeuren roept gevoelens op van 
kwetsbaar en teer, lieflijkheid. Het 
staat zo haaks op wat wij om ons heen 
horen. Maar wat hebben we behoefte 
aan dat kwetsbare, die teerheid en 
dat liefelijke. En niet alleen wij, ook de 
wereld om ons heen hunkert hiernaar, 
al lijkt ze dat zelf niet in de gaten te 
hebben.
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Gezegende 
kerstdagen en een

voorspoedig 2022 
toegewenst

Gjalt de Haan

Toen Jezus volwassen was sprak Hij de woorden tot Zijn volgelingen, en 
dus tot ons: neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart. Weten we nog wat het inhoudt om zachtmoedig en 
nederig van hart te zijn?

De liefde van God is het geweest dat Jezus geboren werd, 
voor ons naar deze aarde kwam. ‘Want God had de wereld 

zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).
Jezus, licht van de wereld, hoop van de volken. 

Dat die boodschap ook het 
komende Kerstfeest mag klinken, 
onze harten en die van deze wereld 
mag verzachten en verwarmen, in 
onze eigen omgeving, in Nederland, 
in Salatiga en omgeving, Indonesië 
en over de hele wereld. Jezus, licht 
van de wereld, hoop van de volken. 
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Laatste ontwikkelingen 
rondom het coronavirus

Situatie op Midden-Java, update Debora

Debora 
Suparni is onze 
contactpersoon 

in Indonesië 
van de Salatiga 

Zending/Stichting 
Sion.

In Indonesië is het aantal gevallen de afgelopen 
maanden (sept.-okt.) gelukkig flink gedaald (300-500 
per dag). Afgelopen juli-augustus 2021 waren er nog 
tot 56.000 besmette mensen per dag. Toch zijn er 
voorspellingen dat het aantal besmettingen de komende 
maanden weer zal stijgen vanwege de kerstvakantie. De 
Indonesische regering blijft de bevolking waarschuwen 
en roept mensen op om de gezondheidsprotocollen 
na te leven. Er zijn duidelijke regels voor het reizen met 
eigen vervoer of openbaar vervoer.

De afgelopen tijd (ruim anderhalf jaar) kon de Sion 
Foundation niet ter plaatse hulp bieden. Inmiddels 
is er meer mogelijk en kan de Foundation ter plekke 
meewerken aan verschillende programma’s. Denk 
daarbij aan het gezondheidsprogramma, sowieso is 
dat in deze bijzondere en onzekere tijd een belangrijk 
onderdeel.

Daarnaast het Umoja programma (saamhorigheid/eenheid), dat doorgaat 
met het trainen/versterken van verschillende kerken van de GKJTU. Dan is 
er nog het milieuprogramma dat het gebruik van biogas (mest van koeien) 
ondersteunt en stimuleert. Het onderwijs is ook open maar nog steeds 
beperkt, dat betekent dat de leerlingen maar twee keer per week naar 
school gaan. 
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Inmiddels hebben we het Sion-jubileum online gevierd. Op 10 november 
2021 bestond Sion Foundation namelijk 44 jaar, daar zijn wij erg dankbaar 
voor, prijs de Heer. We hopen dat we verder groeien en zo voor anderen tot 
zegen kunnen zijn. 

Hartelijke groeten, 
Debora

Heel erg bedankt voor
uw steun en gebeden.

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 het verhaal op 
de volgende pagina, dat 
wij graag met u willen 
delen.
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Ik ben Chisca Dianingtyas, één van 
de sponsorkinderen van Stichting 
Sion. Vanaf de eerste klas van 
de middelbare school zat ik in 
het adoptieprogramma van deze 
Stichting. Nadat ik mijn opleiding 
aan de SMA Kristen 1 Salatiga 
(bovenbouw voortgezet onderwijs) 
had afgerond, heb ik mijn studie 
voortgezet aan de SWCU (christelijke 
universiteit) in Salatiga. Ik ben 
inmiddels afgestudeerd en heb een 
bachelordiploma behaald.

Verhaal van
Chisca 
Dianingtyas

Prijs de Heer,
moge God jullie zegenen. 

Ik kom uit een arm gezin. Mijn vader werkte als arbeider in een fabriek in 
Semarang en thuis zorgde mijn moeder voor ons (mijn drie broers en ik) en 
deed daarnaast het huishouden. Ik wilde graag een opleiding volgen, maar 
dat konden mijn ouders niet betalen. Dankzij steun van fijne sponsorouders 
was dit wel mogelijk. Ik had veel contact met hen via brieven, dat vond 
ik erg prettig. Met veel enthousiasme en hard werken kon ik uiteindelijk 
afstuderen aan de universiteit. Daar kon ik na mijn studie meteen aan de 
slag gaan als PR-medewerker. 

In 2016 ben ik getrouwd met Fernanda Surya, hij is leraar. We hebben 
twee prachtige dochters. De oudste is 4 jaar en de jongste is 2 jaar. Ik 
ben erg dankbaar voor het feit dat ik een sponsorkind ben geweest in het 
adoptieprogramma van de Stichting Sion. Dankzij dat programma kon ik een 
studie volgen en een opleiding goed afronden! Wij kunnen ons gezin nu zelf 
ondersteunen. Daar zijn wij zeer dankbaar voor.

Met dankbare groet,                                                                                                                    
Chisca Dianingtyas / 170



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.

Wij hebben al verschillende malen in de voorgaande nieuwsbrieven 
aangegeven dat wij zouden stoppen met het uitgeven van acceptgiro’s 
bij onze nieuwsbrief. Dat gaan we dus nu ook daadwerkelijk doen. Veel 
betalingen vinden tegenwoordig via internetbetaling plaats en voor de 
aanschaf van acceptgiro’s moeten wij kosten maken. Vandaar dat u geen 
acceptgiro’s meer bij deze en komende nieuwsbrieven zult vinden. 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 Yuni Sara en Joshua Shalom Wijaya 
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

Yuni Sara (12 juni 2004) 

is een tiener van 17 

jaar oud. Zij houdt van 

koken en tekenen. Zij 

is het tweede kind in 

het gezin. Er zijn geen 

gegevens van vader 

bekend. Het gezin 

woont in Wonorejo. 

Haar moeder is 

arm en daarom 

heeft zij financiële 

ondersteuning nodig. 

Geeft u Yuni de kans 

om onderwijs te blijven 

volgen?Yuni Sara

Joshua Shalom 

Wijaya (27 febr. 

2009) is een jongen 

van 12 jaar oud. Hij 

is de oudste van het 

gezin. Hij houdt van 

zingen en tekenen. 

Zijn ouders hebben 

de financiële 

ondersteuning 

nodig vanwege de 

toekomst van hun 

kind(eren). Helpt u 

mee zodat Joshua 

onderwijs kan 

blijven volgen?

 Joshua 
Shalom
Wijaya

Wat fijn dat er al heel veel mensen bij kind sponsoring betrokken zijn. 
Samen kunnen we een toekomst geven aan deze kinderen en ze een kans 
geven om uit deze armoede te groeien.



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

Selamat
Natal 2021
Tahun
Baru 2022

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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