Beste Sumba zendingsvrienden
In de achterliggende maanden is er veel gebeurd hier op Sumba. Mary werd ziek en na een
controle in Bali bij een dokter uit Ierland, werd geadviseerd om zo snel mogelijk terug te gaan
naar Canada. Ze vertrok samen met onze dochter Carolyn op maandag 3 juni naar Holland. Ik
ontmoette haar daar op vrijdag 7 juni. Ik wist voor maandag niet, dat ze uit Bali was
vertrokken naar Nederland omdat onze GSM telefoon geen verbinding maakte. Het was niet
gemakkelijk om van het eiland te vertrekken omdat de boten maar een keer in de week komen
en ze waren net vertrokken en het vliegtuig zat al vol. Er was een annulering zodat ik op
donderdag kon vertrekken. Vanuit Holland vertrokken we naar Canada met Martinair en
arriveerden veilig in Toronto. Een lange reis en erg vermoeiend. In het ziekenhuis zijn vele
testen gedaan maar er is nog geen echte diagnose vastgesteld. Mary heeft een ernstige infectie
aan haar longen en borstholte. Als dat is genezen kunnen er meer onderzoeken gedaan
worden.
Inmiddels ben ik teruggekeerd naar Sumba om het werk voort te zetten. Mijn huis heeft een
lege plek en het leven is anders nu ik alleen ben. Maar de Heere heeft Mary tot nu toe
gespaard en we hopen dat ze spoedig weer mag herstellen en terug kan keren naar Sumba. In
het kindertehuis gaat alles goed, sommige kinderen zijn wel ziek geweest vanwege de
malaria. Maar alles gaat goed nu. Vanuit Canada bracht ik een kleine container met medische
voorraden en wat kleding. Het is allemaal erg nodig, vooral de medicijnen. Allemaal bedankt
voor jullie hulp. Het kostte wel weer een hoop moeite om het door de douane te krijgen. Een
douanebeambte zei dat hij niet in orde was en vroeg om de medicijnen, wat ik hem niet heb
gegeven. Je hebt er geen idee van hoe corrupt deze mensen zijn. Uiteindelijk moest ik
170.000RP betalen om de spullen weer in handen te krijgen en nog eens 160 US dollars
betalen om de vrachtkosten te betalen. Ook moest ik nog 8 verschillende formulieren invullen
wat enkele uren duurde. Kleding is hier heel goedkoop. Medicijnen kunnen we tussen onze
bagage verzenden. Zeep en zalf kan hier beter gekocht worden. Kleine pakjes van 5 cm x 20
cm x 36 cm kunnen verzonden worden maar is erg duur. We stellen al deze middelen erg op
prijs, speciaal nu we een tekort aan geld hebben. Van een paar extra donaties kunnen wij hier
de meeste dingen kopen zonder te hoeven onderhandelen met de douane. Een andere manier
is natuurlijk om zelf te komen en het op Sumba te brengen en ons te bezoeken.
Toen ik terug op Sumba kwam, was ik blij om de kinderen weer te zien. Ze hadden overal
borden neergezet waarop stond: Welkom thuis ‘Pak’ Sommer . Alles loopt nu gesmeerd.
Christina houdt goed orde met de kinderen. Adri en Idi raken ook gewend aan de manier van
werken hier. De tijd is rijp om meer kinderen op te nemen in het tehuis. We kennen enige
ondervoedde, zieke kinderen, maar tot dusver willen de ouders of grootouders de kinderen
niet afstaan. Er is ook een jongen met een uit proporties gegroeid hoofd.De ouders denken
eraan om hem aan ons af te staan zodat we hem kunnen onderzoeken vanuit medisch oogpunt.
In het bijzonder zijn slavenkinderen welkom, sommigen hebben ouders, maar sommigen zijn
verlaten door hun ouders omdat ze niets over hun kinderen te zeggen hebben. En de
slavenhouders willen niet dat slavenkinderen enig onderwijs of een aparte behandeling
krijgen. Ze zijn bang dat ze dan hun macht verliezen over de arme mensen.
De opkomst van kinderen op school neemt steeds meer toe. Toen we drie jaar geleden hier
kwamen bezochten 65 kinderen de school. Nu zijn dat er 110. We geven nu onderwijs in een
kampong waar niemand naar school ging. De regering neemt nu die zorg over en bouwt daar
een schoolgebouw. Een andere kampong heeft nu ook een school waar zo’n 90 kinderen
komen. We zijn erg blij met die resultaten, hoewel er nog een lange weg te gaan is in het

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Eens per week laten we aan de onderwijzers
educatieve video’s zien waarbij ze vragen moeten beantwoorden. Christina geeft de kinderen
in het tehuis elke middag extra lessen. Ze vinden dit erg leuk. Twee oudere jongens houden
erg van rekenen. Terry Roos van de Bali-zending was hier voor 4 weken om te helpen en om
met de truck voedsel en benzine te halen in de stad. Terry vond het heerlijk om als meester les
te geven. De kinderen vonden het erg leuk dat hij er was. Zaterdag is er weer catechisatieles.
Elke dag komen er zo’n 140 kinderen om 16:00 u. voor hun eten en vitamines. Komende
zondag hebben we een kerkdienst in ons eigen dorp. Dan wil ik spreken over het werk van de
Geest die leven geeft uit Genesis 1 en Handelingen 2. Bid dat God in Zijn grote goedheid
deze eenvoudige boodschappen wil zegenen in harten van velen die luisteren. Het
zondagsschool gebeuren is tijdens onze afwezigheid gewoon doorgegaan.
Volgende week hebben we een vergadering met de aannemer. We willen dan een begin
maken met het bouwen van de kerk. Er is al veel materiaal, zoals blokken en zand. Sommige
kerkgangers hebben timmerhout en cement beloofd te geven . Een groep van Chinese
zakenmensen van kerken op Jakarta willen de tin voor het dak sponsoren. De kerkbanken
hopen van hier te maken. Voor het hout hoop ik te zorgen. Dan kunnen de diensten beginnen
in de kerk en maken we het gebouw af als het geld beschikbaar is. De regering geeft
gewoonlijk ook subsidie sinds het eiland christelijk is. Dit jaar is het weer erg koel en droog.
En de moessonregens zijn nog zo’n 4 tot 5 maanden bij ons vandaan.
We vragen jullie gebed voor deze mensen , dat God in de harten van hen wil werken met Zijn
Geest. En hen bekeren wil van hun zonden, en hen oprecht berouw geeft zodat ze ook naar
zijn geboden willen leven. Dat de heidenen en half-heidenen , die Gods woord vermengen
met magie en heidense praktijken, gebracht zullen worden uit het duister tot Zijn wonderbare
licht. En gered zullen worden door het geloof in Jezus Christus alleen.
Bid voor ons, we hebben veel geduld nodig, liefde, moed en kracht. Bid voor de kinderen in
het tehuis, God zegene hun ziel. Bid voor degenen die ons helpen en met ons samenwerken.
Vergeet ook niet onze financiële noden. Zonder jullie voortdurende hulp, kan het werk geen
voortgang hebben. Maar we vertrouwen op de Heere, Die ook in het verleden geholpen heeft.
Hij zal ook voor ons in de toekomst zorgen. We bedanken jullie namens de kinderen voor
datgene wat jullie mogelijk hebben gemaakt.
Met groeten in Christus verbonden, aan al onze vrienden, ook in Nederland, en donateurs.
Mary en Wim Sommer, Christina, Adri en Idi en de kinderen.

