
STEUNFONDS INDONESIE

Beste vrienden van Pastor Nico,

Maasland, november 2013

In bijgaande brief geeft Nico aan dat hij zich, ondanks ziju hoge leeffijd en afnemende gezondheid,
nog steeds volledig inzet voor ziju werk in het bisdom Palembang. Hoewel het bij ons op het ogenblik
lang niet voor iedereen hoera en hosanna is willen wij U toch om steun vragen bij dat wei*.

Voor de mensen in Indonesië is uw bijdrage een basis voor levensonderhoud ofzicht op een betere
toekomst. Met het geld van bet Steunfonds worden vele gaten gedicht en het geld komt zonder
tussenkomst van allerlei instanties direct terecht bij inensen die het hard nodig hebben.
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen. Onze actie is ANBI erkend door de belastingdienst.

Als U Nico wilt blijven steunen, dan zien wij uw bijdrage gaarne tegernoet op zijn rekening bij de ING
NLO4 INGB 0004 0981 98 ofop zijn RABO rekening NL43 RABO 0126 5045 47, beide rekeningen
t.n.v. Missieprocuur N. van Steekelenburg Maasland.

Bij voorbaat dank namens Nico en zijn medewerkers in ZuidSumatra.
Met vriendelijke groet namens het comité,

Pun van Steekelenburg
Laan van Zeestraten 18
3155DM Maasland
Tel. 0174 515576
psteekelcaiway.n1



STEUNFONDS P.NICO VAN STEEKELENBURG SCJ

Palembang. Oktober 2013
Beste famWe, vrienden en kennissen.

Het is weer de tijd om bij Julie aan te kiopper, voor miJn STEUNFONDS. Het
begori allemaal met mijn oom Henk Janmaat in Monster, die zo’n 40 jaar
geleden bet initiatief nam om mlj te helpen mensen bier te kunnen helpen.
Daarna nam mijn zwager Martien Damen bet over en nu is bet de beurt van
miJn jongste broer Pim op ‘t Kraaijennest in Maasland. Maar het doel en ikzelf
zijn nog steeds hetzelfde. 1k heb in mijn leven en werk als missionaris hier in
Zuid Sumatra, vanaf 1966, veel te danken aan mijn STEUNFONDS en dus aan
Julie allemaal, in Nederland tot in California toe. 1k zet er nog steeds geen punt
achter en hoop dus julie ook nietl In bet afgelopen jaar was het weer bijna
30000 Euro en daarmee kan 1k hier heel, heel veel doen. Mijn hartelijke dank
aan julIe allemaai voor julIe steun.
1-let doel blijft hetzelfde: geen grote projekten meer, maar medemensen
helpen die bet moeilijk hebben. Kinderen en jonge mensen van arme gezinnen
voor een goede opleiding voor bun toekomst; ziekenhuis-kosten en medicijnen
voor zieken zonder ziekte-verzekering, die voor hen onbetaalbaar is; startgeld
voor gezinnen die zeif lets wiIlen beginn.en; ons bejaardenbuis met 80, bijna
allemaal alleenstaande arme beJaarclen die ariders aan bun lot overgelaten
zouden ziJn; onze opleiding van 6 maanden tot bejaarden- en baby-verzorgster
voor ledere keer 20 meisjes tilt bet birmenland die na hun Lagere School niet
meer naar school kunnen; 2 Lagere Scholen in bet binnenland die zonder buip
zouden moeten sluiten, omdat de kinderen bijna geen schoolgeld kunnen
betalen; indonesische konfraters in bet binnenland die met klelne projektjes
komen voor bun werk en zeif geen achte.rban hebben; enzovoorL...
Indonesie is een prachtig land, zo groot als heel West Europa, met ongeveer
230 mlijoen inwoners, maar bijna 30% leeft onder de armoedegrens. In zo ver
ik daar rechtstreeks mee te maken heb, probeer 1k met julie steun te helpen
waar 1k kan. 1k hoop dat 1k op julie steun mag blijven rekenen.
Hartelijk dank, ale goeds, mijn gebed en hartelljke groet,

U

p. 1ico van Steekelenburg SCJ


