
Project: Kerkbouw in een dorp in Indonesië. 

 
Achtergrond: 
Voorgangster Sundari (07-11-19858) is een ex-medewerker van Endy Pang. Door de 
genade van Christus is ze op 11 december 2002 vanuit het Islam tot het christendom 
bekeerd en is ze in het jaar 2003 begonnen aan de bijbelschool. Op 2 mei 2006 is ze een 
gemeente gaan oprichten in Tanjung Makmur in Zuid Sumatra Indonesië onder een 
overkoepelende organisatie GPDI (Gereja Pantekosta die Indonesia). Deze organisatie 
ondersteunt deels financieel de gemeente. Daarentegen wordt verwacht dat er ook tienden 
terug wordt gestort. Tot op heden zijn ze nog steeds bezig met de bouw van een kerk. Er is 
nog steeds een financieel tekort om het gebouw en de diensten te bekostigen. Daarbij is de 
voorgangster ook lichamelijk ziek geworden en zijn de medische kosten ook opgelopen. 
 
Locatie:  
De bediening in Tanjung Makmur in Zuid Sumatra van Sundari is door genade toevertrouwd 
door de Here Jezus en wordt gesteund en geholpen door de dochter en haar gezin. Echter 
is het voor Sundari als voorgangster en haar dochter Yavuk om verschillende redenen een 
moeilijke omgeving om een kerk te beginnen. Ten eerste is er veel criminaliteit. Er vinden 
geregeld overvallen plaats. Ook drugs (verslaving) is een groot probleem. Verder is het 
beoefenen van occultisme een wijdverbreid fenomeen in dit gebied. Als laatste is de invloed 
van de islam nogal sterk in dit gebied.  
 
Doel: 
Het kerkgebouw is een heel eenvoudig gebouw waar ze zelf de de bakstenen hebben 
mogen maken. Renovatie is echter hard nodig. Met ons hulp kunnen ze het kerkgebouw en 
de pastori waar ze wonen herstellen en voorzien van een belangrijke watervoorziening, 
zodat meer mensen het evangelie in het dorp kunnen horen en God’s liefde kunnen ervaren 
in deze gemeente. 
 
Acties: 
Jaarlijkse een terugkoppeling van de gemeente inTanjung Makmur via Endy Pang. 
 
Overige informatie: 
Kerk adres: 
Desa/ Kelurahan Tanjung Makmur 
Kecematam Pendamaran Timur 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 



Dusun RT02/RW01 
Propinsi Sumatra Selatan Palembang 
Indonesia 
 
Bankgegevens: 
Pdm. Sundari 
Rekeningnummer: 7786.0100.4865.532 
IBAN: International 
BIC: BRINIDJA 003 
PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
 
Adres ontvanger: 
Kavangung Sumatra Selatan, Indonesia 
 
 

 



 


