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God van trouw, U verandert nooit
Na een mooie zomer waarin we veelvuldig konden genieten van het mooie 
weer, is de laatste weken het weer omgeslagen. De vloerverwarming op mijn 
kantoor sprong weer aan omdat de temperatuur beneden het ingestelde aantal 
graden daalde, en dat was voor het eerst sinds een flink aantal maanden. Het 
weer is aan verandering onderhevig. Wij zijn gewend aan wisselende seizoenen 
en dat heeft zijn charme. Het is zelfs onderdeel van de schepping. Maar lang 
niet alle veranderingen zijn even welkom. 

Neem nu het vertrouwen in de 
overheid en in elkaar. Dat heeft de 
afgelopen jaren een flinke knauw 
gekregen. Sowieso lijken de mensen 
minder tevreden dan voorheen, lijkt 
de tijd waarin we leven onzekerder 
en overzien we niet de financiële 
gevolgen van alle prijsstijgingen. 
Koningin Elizabeth van Engeland heeft 
heel lang geregeerd, veel mensen 
weten niet beter, maar daar is nu 
een einde aan gekomen. Hoe gaat 
het verder? In de tweede helft van 
september zou onze contactpersoon 
uit Indonesië, Debora Suparni samen 
met enkele vertegenwoordigers 
van de kerk op Java onder anderen 
Nederland bezoeken. Maar doordat 
er in deze ‘na corona’ tijd kritischer 
naar paspoorten wordt gekeken dan 

voorheen, lukte het niet op tijd de visa 
te krijgen waardoor het bezoek werd 
gecanceld. Teleurstelling bij hen en bij 
ons. Veel zaken die vertrouwd waren 
en een zekerheid leken, veranderen. 
Veel mensen die er altijd waren, denk 
bijvoorbeeld ook aan Floor en Roelie 
Ketting, ze zijn hier niet meer. ‘Niets 
is hier blijvend’. Wanneer we dat zien, 
meemaken en ervaren, dan kan dat 
zijn weerslag op ons gemoed hebben. 
Maar dan mogen we het weten en 
het tegen elkaar zeggen dat onze 
God de Onveranderlijke is. In lied 542 
uit Opwekking staan de woorden: 
‘God van trouw, U verandert nooit’. 
En in een oud lied bezingen we: ‘Rust 
mijn ziel, uw God is Koning. Heel de 
wereld Zijn gebied; Alles wisselt op Zijn 
wenken, maar Hij Zelf verandert niet’.
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In juli jl. hebben we afscheid van Roelie Kettting moeten 
nemen. Zij is naar haar eeuwig Thuis.

Roelie Ketting heeft zich samen met haar man Floor meer 
dan 25 jaar met hart en ziel ingezet voor Salatiga Zending. 
Roelie was jaren lang de drijvende kracht, en was zeer 
begaan met de verschillende projecten. Met name voor de 
sponsorkinderen heeft zij erg veel betekend. 

Ook toen Roelie niet meer actief bij het bestuur betrokken 
was, dacht zij nog mee en hielp waar dat kon. Met haar liefde 
voor wat zich allemaal op Java afspeelde, de projecten en de 
sponsorkinderen. We zijn daar als bestuur erg dankbaar voor.

Roelie heeft heel veel voor de mensen van Sion en de GKJTU 
betekend. De waardering in Salatiga is erg groot voor wat zij 
heeft gedaan. Heel bijzonder.

We zullen ons Roelie herinneren als een warm mens, met 
liefde en een groot hart voor mensen, in het bijzonder 
kinderen. 

Dat te weten maakt dat we niet bij de pakken neerzitten, maar met 
verwachting, zowel in Nederland, in Indonesië als in de rest van de wereld aan 
de slag gaan en uitzien naar Zijn komst, want, zo staat er in Openbaring 1:8:

“Ik ben de alfa en de omega”, zegt God,
de Heer, “Ik ben het die is, die was

en die komt, de Almachtige”.

In memoriam

Roelie Ketting
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Situatie van de Covid 19-pandemie in Indonesië

Situatie op 
Midden-Java

Update (Krisnadhi)
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.       

De huidige situatie in Indonesië in verband met de Covid-19 pandemie wordt 
steeds beter. Volgens de laatste gegevens van gemiddeld één week zijn er 
3.000 gevallen, dit is veel minder dan aan het begin van deze pandemie. De 
regering en de gemeenschap werken samen om het leven weer stabiel te 
maken, zodat alle activiteiten weer normaal kunnen verlopen. In juli 2022 zijn 
de scholen in Indonesië begonnen met het toelaten van nieuwe leerlingen. 
Alle leraren kunnen de lessen weer op school geven en de leerlingen/
studenten kunnen weer naar school komen om daar de lessen te volgen. 
Dit is een goede zaak voor het onderwijs. Ook de economische activiteiten 
in de gemeenschap zijn weer op gang gekomen, met inachtneming van de 
gezondheidsprotocollen. De kerkdiensten in Indonesië mogen weer door alle 
gemeenteleden bezocht worden. Echter, de meeste ouderen aanbidden nog 
steeds vanuit huis, door middel van live streaming.
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In augustus 2022 vierde het 
Indonesische volk zijn 77e 
Onafhankelijkheidsdag. Deze 
nationale feestdag werd 
de afgelopen twee jaar erg 
summier gevierd vanwege de 
pandemie. Dit jaar konden we 
Onafhankelijkheidsdag weer 
uitbundig vieren. Alle regio’s 
en alle geledingen van de 
samenleving deden hieraan mee.

De Health Unit (gezondheidsafdeling) van Stichting Sion Salatiga hield een 
bijeenkomst met artsen die met de Stichting samenwerken, om zo hun 
krachten te bundelen. De eenheid Gezondheid is ook begonnen met de 
uitvoering van mobiele kliniekactiviteiten in de gesteunde dorpen van de 
Stichting Salatiga Sion en heeft ook capaciteitsopbouw uitgevoerd voor de 
gezondheidswerkers van de Stichting.

De milieu-eenheid is ook voortdurend bezig met de ontwikkeling en 
invoering van hernieuwbare energie zoals Biogas, in samenwerking met de 
overheid, kunnen ze werken aan 50 biogaspunten in het dorp Samirono. 
De Stichting Sion plant momenteel verschillende activiteiten voor de 
herbebossing van droge grond. 

De adoptie-eenheid, die de afgelopen twee jaar geen bezoeken aan 
geadopteerde kinderen kon afleggen, heeft dit inmiddels weer op kunnen 
pakken. Zo komen zij in de plaatsen Wonorejo, Blora en Bojonegoro. Dit 
bezoek is een goede zaak, want zo kunnen zij het team ontmoeten en hen 
advies en aanwijzingen geven.

Viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag

Afdeling Gemeenschapsontwikkeling
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Stichting Sion Salatiga blijft zich ontwikkelen, zij willen de komende tijd 
nog productiever zijn. De directie van Stichting Sion Salatiga heeft daarom 
besloten om nieuwe bestuursleden aan te stellen voor de periode juni 2022 
tot mei 2027. 

Nieuwe managementstructuur juni 2022 tot mei 2027

Ook de Stichting Sion Salatiga blijft zich verbeteren om een instelling te 
worden die tot zegen kan zijn voor de gemeenschap. In juli hebben de 
scholen van de Stichting Salatiga Sion nieuwe leerlingen toegelaten:

1. Beroepsschool : 118 nieuwe studenten
2. Senior High School : 25 nieuwe studenten 
3. Basisschool : 5 nieuwe studenten

In de Getasan en Salatiga Dormitory wonen en worden momenteel 
21 kinderen verzorgd door de verzorgers aldaar. Wij, via de afdeling 
Onderwijs, zijn erg dankbaar omdat de Sion Foundation nog steeds door de 
gemeenschap wordt vertrouwd als een plaats waar kinderen goed onderwijs 
kunnen krijgen. 

Sion Stichting Scholen

Directeur
Debora
Suparni 

Dit is het nieuwe bestuur van de 
Stichting Sion Salatiga. Zij hopen en 
verwachten dat de prestaties van 
de Stichting Sion hierdoor nog meer 
verbeteren. Zij danken u voor uw 
medewerking, bij het ondersteunen 
van de diensten van de Sion Stichting 
tot nu toe en in de toekomst. Moge 
God u allen zegenen.

Programmamanager
(Mobilisatie Kerk en Gemeenschap)
Ds. Waluyo S.si.Teol

Hoofd administratie, financiën 
en onafhankelijkheid
Ricke Handayani Santosa

Hoofd Afdeling 
Onderwijs en Wezen
Gunardi

Hoofd afdeling 
gemeenschapsontwikkeling 
Witono Pujo Sasongko

Krisnadhi,
Sion Staff
Hartelijke groeten, 



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

2 0 2 2 . 3 . 6

Mijn naam is Amira Benetta Ivana Purnomo. Ik heb sinds 7 januari 2019 
ondersteuning gekregen van het adoptieprogramma. Mijn vader werkt als 
kloosterling in de kerk en mijn moeder is huisvrouw. Ik heb ook een broertje 
genaamd Timothy Tristan Kirenius, hij is 4 jaar oud, we wonen in de plaats 
Kaliceret. Dit jaar ben ik begonnen op de basisschool, dit is de Kaliceret 
Christian Elementary School. Ik ben erg blij dat ik naar deze christelijke 
basisschool kan gaan. Ik krijg veel nieuwe vakken en ik heb ook veel nieuwe 
vrienden ontmoet. Tijdens de lessen let ik altijd goed op de uitleg van de 
leraar en probeer deze te begrijpen, zodat ik een slim kind kan worden en 
mijn ouders trots kan maken. Door het adoptieprogramma kunnen mijn 
ouders mijn schoolbenodigdheden financieren. Dank aan de sponsors die 
mij hebben geholpen zodat ik op school kan studeren.

Allereerst: hartelijke groeten en ik wens jullie vrede en voorspoed toe! Mijn 
naam is Nagita Christiyani, laatste opleiding aan SMK (Vocational School) 
in Blora. Ik ben in 2022 afgestudeerd aan de vakschool en momenteel 
werk ik bij de Ungaran Sari Garment (kledingfabriek) in Bergas Regency, 
Semarang. Ik ben de zoon van de heer Tawar en mevrouw Joni. Mijn beide 
ouders werken als landbouwers. Vanaf de eerste klas van de middelbare 
school deed ik mee aan beurzen/adoptieprogramma’s. De beurzen 
die ik kreeg vanaf de eerste klas van de middelbare school totdat ik 
afstudeerde aan de vakschool, gebruikte ik om het schoolgeld te betalen en 
schoolbenodigdheden te kopen. Deze studiebeurs was zeer nuttig voor mij 
en bracht me waar ik nu ben, dankzij de adoptieouders die bereid waren me 
te helpen en ook dankzij de Sion Foundation die hielp bij het organiseren 
van de studiebeurs/het adoptieprogramma. 

Nagita Christiyani            

Amira Benetta Ivana Purnomo                                                                                                                                      

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.



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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