
“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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De regenboog, Gods verbond met de mens
Inmiddels is de zomer, ook op de kalender, aangebroken. En we hopen op mooi 
weer en lange dagen. Wellicht er een aantal dagen of weken tussenuit om de 
dagelijkse gang van zaken te doorbreken of juist om te genieten van een andere 
omgeving, bijzonderheden op andere plaatsen, in andere landen te ontdekken. En 
wanneer je in de gelegenheid bent om dat te doen, is dat van harte aan te raden.

De wereld om ons heen lijkt er niet 
mooier op te worden. Zeker in onze 
westerse samenleving lijkt de afstand 
tussen God en mensen steeds groter 
te worden doordat minder mensen 
in een persoonlijke God geloven en 
zich steeds minder aantrekken van 
wat de Bijbel zegt of daar niets meer 
mee hebben. Dan is het goed om te 
weten dat er niets nieuws onder de 
zon is, zoals de Prediker het in zijn 
gelijknamige Bijbelboek al opmerkte. 
In de eerste hoofdstukken van het 
Bijbelboek Genesis lezen we van 
een zondvloed die over de aarde 
komt. Het is een oordeel van God 
omdat ‘de aarde verdorven was en 
vol van geweld. Alle vlees op aarde 
had een verdorven levenswandel’. 
Die zondvloed zal er tussen de 
1.500 en 1.600 jaar na de zondeval 
zijn gekomen. Noach en zijn gezin 

ontkomen aan de zondvloed en God 
sluit een verbond met Noach en 
over zijn hoofd heen met de gehele 
mensheid en met de dieren en de 
natuur. Het verbond hield in dat niet 
meer alle vlees door het water van 
de vloed zal worden uitgeroeid en 
dat er geen vloed meer zal zijn om 
de aarde te gronde te richten. Als 
teken van dat verbond heeft God 
de regenboog genoemd. “Als deze 
boog in de wolken is, zal Ik hem zien, 
en denken aan het eeuwig verbond 
tussen God en alle levende wezens 
van alle vlees dat op aarde is”(Genesis 
9:16). Wanneer ik over deze boog lees, 
moet ik tegenwoordig denken aan dat 
prachtige lied uit 770 uit Opwekking 
‘Ik zal er zijn’, zo mooi verwoord door 
Sela, Kinga Bán, waarin de regels 
voorkomen:



Situatie op 
Midden-Java
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Gjalt de Haan

‘Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven 
mijn leven zegt: Ik ben bij jou. In tijden van vreugde, 

maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet’.

Voor de tijd die komt, of we nu op 
pad gaan, wellicht zo nu en dan 
een dag erop uit trekken of van 
een langere vakantie genieten, of 
we nu in Nederland wonen of in 
Indonesië, sta dan eens extra stil 
bij Gods verbond met ons dat Hij 
al in Genesis sloot en de woorden 
die de Here Jezus sprak. Het is een 

voorecht dit te weten en te mogen 
bedenken, maar in het bijzonder 
wanneer we de regenboog aan de 
hemel zien staan. Wij wensen u 
allen, alle betrokkenen in Nederland, 
zendingsvrienden, en onze broers 
en zussen in Indonesië een hele 
goede zomer toe in het besef dat we 
op Gods trouw kunnen rekenen. 

Het is een geweldige troost en bemoediging wanneer we weten dat we bij 
God horen en dat Hij met ons meegaat. Dan moet ik tegelijk ook denken 
aan de Here Jezus, die voorafgaande aan Zijn lijden en sterven tegen zijn 
discipelen over de beker met wijn aan de avondmaalstafel zei: “want dit 
is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten 
wordt tot vergeving van zonden”.

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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Laatste ontwikkelingen rondom het 
coronavirus: Indonesië na de pandemie

President Joko Widodo heeft besloten het beleid om buitenshuis maskers 
te dragen, los te laten. Deze mededeling door de president heeft een zeer 
goede invloed gehad op het leven van het Indonesische volk. We zijn erg 
dankbaar, dat het aantal door covid getroffen mensen sterk is gedaald, 
ook al zijn er nog steeds ongeveer 266 gevallen. Dit aantal is aanzienlijk 
gedaald in vergelijking met de aanvankelijke Covid-19 gevallen. Hopelijk is 
dit een lichtpuntje voor de mensen in Indonesië o.a. op Midden-Java om 
weer een normaal leven te kunnen leiden. Activiteiten die in voorgaande 
jaren werden uitgesteld vanwege deze pandemie kunnen dit jaar (2022) 
worden gerealiseerd. Er is eveneens meer ruimte om activiteiten goed uit 
te voeren, deze waren eerder beperkt wat betreft het aantal deelnemers, 
tijd en plaats. Deze frisse wind waait a.h.w. ook door de Sion Foundation, zij 
kunnen de mensen in steden en dorpen weer bezoeken en ondersteunen 
en programma’s weer volledig uitvoeren. 

Voor de pandemie zijn er al onderwijs- en leeractiviteiten op scholen van 
start gegaan. Op scholen worden nog steeds gezondheidsprotocollen 
toegepast bij het face to face leren (bij docenten/leerlingen/studenten 
die op school aanwezig zijn). Het onderwijs in Indonesië wordt steeds 
geavanceerder, meer vooruitstrevend. Het gebruik van computers in 
scholen is in de huidige tijd noodzakelijk om onderwijs- en leeractiviteiten te 
ondersteunen. De hulp die door Salatiga Zending is verleend bij de aanschaf 
van laptops voor scholen van Stichting Sion is zeer zinvol. Hiermee kunnen 
ze het onderwijs aan hun leerlingen/studenten verbeteren.

In mei en juni zijn de geadopteerde kinderen in Yayasan Sion -op de 
basisschool, de Junior High School en de Senior High School (voortgezet 
onderwijs)- bezig met hun eindexamen voordat ze naar de volgende klas 
gaan of afstuderen.

Te midden van dit mooie nieuws -daling van het aantal gevallen van covid 
en de versoepeling van het coronabeleid- vieren wij, christenen in Indonesië, 
het goede nieuws van de dag van de Hemelvaart van de Heer Jezus. Wij 
hebben geen overdreven angst voor covid, maar we voeren nog wel de 
gezondheidsprotocollen uit. Nu kunnen we deze dag, de Hemelvaart van de 
Heer, gelukkig meer ontspannen vieren.

Hartelijke groeten,
Krisnadhi, Sion Staff

Heel erg bedankt voor
uw steun en gebeden. 
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20 april kregen wij onderstaand 
bericht van Debora Suparni
Een hartelijke groet van Sion’s 
kantoor in Salatiga. Wij hopen 
dat jullie en jullie familie 
gezond zijn. Gelukkig zijn 
wij ook nog steeds gezond.                                                                         
Mijn voorstel naar jullie was om een 
geld beschikbaar te stellen voor 
de aanschaf van computers voor 
de studenten. Fijn, dat jullie mijn 
voorstel goedgekeurd hebben. Ik wil 
graag meedelen dat we 10 nieuwe 
laptops hebben gekocht voor de 
leerlingen van Sion’s scholen. Er zijn 
5 laptops voor Basisschool Karmel 
1, daar zijn ze erg blij mee omdat ze 
zich voorbereiden op het examen in 
mei. Er zijn eveneens laptops voor 
Junior High Schools van Sion, deze 
week (april 2022) is het examen voor 
hen. Dus jullie gift komt op het juiste 
moment ! Ik stuur jullie de foto’s van 
leerlingen die de laptops gebruiken. 
We hebben 8 nieuwe laptops gekocht Hartelijke groeten 

Deborah

De zondagsschool van de GKJTU (christelijke kerk) op Bojonegero heeft het 
paasfeest gevierd. Daar waren veel kinderen en leiding bij betrokken. Met 
Hemelvaart waren er in verschillende kerken op Midden-Java diensten. 
Bij één van die bijeenkomsten werd gesproken over Romeinen 8:38-39: 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, 
noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige 
dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Geweldig dat 
de mensen daar zich aan dit Bijbelgedeelte mogen en kunnen vastklampen. 

van het merk Asus, 1 laptop van Acer 
en 1 laptop van Lenovo. Wij danken 
jullie hartelijk voor jullie gift, het helpt 
onze studenten echt om eindexamen 
te doen.

8 mei kregen wij een kort 
reisverslag van Debora
Inmiddels ben ik ook nog 9 dagen 
in Mentawai (West-Sumatra) 
geweest (eind mei - begin juni). 
Dit is een eilandengroep, vandaar 
dat ik met een kleine boot de 
rivier moest oversteken om de 
verschillende kerken in Mentawai te 
kunnen bereiken. De mensen daar 
verwelkomden mij in hun traditionele 
kostuums met bijzondere kleurrijke 
hoofdtooien. Het zag er erg feestelijk 
uit. Wij hebben samen Pinksteren 
gevierd in een kleine kerk. Daar 
waren ruim 200 mensen aanwezig. 
Moge God jullie zegenen.   
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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.

Even voorstellen: mijn naam is Abigail Nevalenta 
Harsasi. Ik woon samen met mijn ouders, vader Agus 
en moeder Fitri. Naast mijn ouders heb ik ook nog een 
jongere zus. We wonen samen in een huis in Ngawen, 
Blora op Midden Java.

Even voorstellen: mijn naam is Ardian Eka Pramana, 
ik ben een oud-student en ben gesponsord 
door de Salatiga Zending. Mijn sponsor noem ik 
altijd ‘Mama Mia’ dat betekent ‘Van Mij’. Ik heb 
deze ondersteuning gekregen vanaf de 3de klas 
van de basisschool tot ik afstudeerde aan de 
Scheepvaartschool in Semarang. Toen ik op school 
zat woonde ik bij mijn ouders, ik heb ook nog een 
jongere broer. Ons leven is heel sober, we wonen in 
een eenvoudig huis in een dorp genaamd Pabelan.

Ik ben erg blij en trots om bij mijn familie te wonen. Mijn beide ouders werken om 
ons kleine gezin te onderhouden. Mijn vader werkt als toiletmedewerker op het 
vliegveld en mijn moeder werkt op de kleuterschool in Ngawen. Ongeacht het werk 
van mijn ouders, ben ik erg trots en altijd dankbaar omdat het werk een geschenk 
van God aan ons gezin is. Ik zit nu in de tweede klas van de middelbare school, ik 
studeer aan SMP Negeri (voortgezet onderwijs) in Ngawen. Mijn zus zit in de tweede 
klas van de basisschool. De tijd van de covid pandemie heeft ook de economische 
situatie van onze familie beïnvloed. Mijn ouders adviseerden ons om zuinig te zijn. 
Ik herinner me deze boodschap altijd in mijn dagelijks leven. Ik ben heel dankbaar 
dat ik vanaf 2014 werd geholpen via het adoptieprogramma van Salatiga Zending. 
Dit was zeer nuttig om te kunnen studeren. Zelfs tijdens deze pandemie heeft deze 
hulp echt geholpen om het onderwijs op school te kunnen volgen. 

Abigail Nevalenta Harsasi

Ardian Eka Pramana



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 Gendis Kinar Nastiti, ik woon bij mijn 
moeder. Wij wonen in het Bringin subdistrict dat 
ongeveer 18 km van de stad verwijderd is. Behalve 
bij mijn moeder woon ik ook nog thuis bij mijn 
grootmoeder en oom. Mijn moeder werkt in een 
schoenenfabriek in de wijk Salatiga.

 Ik zit momenteel in de 5e klas van de Nyemoh Elementary School 
(basisschool). Ik ben dankbaar dat ik sinds 2022 gesponsord wordt en 
deze ondersteuning is erg nuttig om mijn opleiding te helpen betalen. De 
pandemie had gevolgen voor het inkomen van mijn moeder dat lager werd, 
maar ik kon nog steeds naar school door de hulp van het adoptiefonds. 
Dankzij Salatiga Zending en mijn sponsoren die mij tot nu toe hebben 
geholpen, kan en zal ik ijverig blijven studeren zodat ik steeds meer leer en 
iedereen trots kan maken.

Ik prijs God voor het feit dat ik, nadat ik mijn 
opleiding heb afgerond, nu in een staatsbedrijf werk. 
Ik werk als scheeps- en werfplanner in Tanjung Emas. 
Ik dank de Heer Jezus voor de Salatiga Zending en 
Mama Mia die mij financieel hebben ondersteund. 
Door het adoptieprogramma van Salatiga Sion 
Stichting kan ik nu onafhankelijk zijn en een gezin 
stichten. Mijn vrouw en ik hebben inmiddels een 
dochter, ze heet Agatha. Dank ook aan mijn ouders 
die mij hebben opgevoed en me hebben begeleid 
om volwassen en onafhankelijk te worden.     

Gendis Kinar Nastiti



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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