
Nieuwsbrief december 2002 
 
Beste Sumba zendingsvrienden, 
 
Het is vrijdagmiddag en ik ben net terug van de stad. Daar heb ik brood gekocht voor de 
zondagsschoolkinderen. Ook ben ik in het ziekenhuis geweest om te kijken hoe het met het 
13-jarige meisje is. Ze heeft een ernstige vorm van malaria, ondervoeding en bloedarmoede. 
Roni weegt slechts 31 kilo. Ze heeft misschien inwendige bloedingen, daar wordt ze nu op 
onderzocht.  
Dit jaar 2002 loopt alweer op het eind en het is moeilijk te geloven dat we hier voor de vierde 
keer kerst vieren. Het lijkt wel of de tijd vliegt, vooral al je druk bent. 
De Heere is zo goed en geduldig met ons. Hij heeft voorzien in al onze noden afgelopen jaar 
waarin veel is gepasseerd. We hebben velen malen ervaren dat de Heere met ons is en dat 
Hij van al onze noden weet. Op een bijzondere manier heeft de Heere het leven van Topan 
gespaard. Zelfs de dokters gaven de hoop op er was niets dat zij nog konden doen. Een 
dokter zei:’We kunnen alleen bidden anders zal Topan sterven”. De Heere verhoorde het 
gebed van de dokter, de verpleegsters en van ons.  
Eerst leek het of Topan doof was, het resultaat van een medicijn wat hij had gekregen, maar 
zelfs zijn gehoor genas en vandaag is hij een gezonde 8 maanden oude baby. Jullie 
begrijpen dat hij een speciaal plekje bij ons inneemt.  
Op dit moment hebben we 16 kinderen en als de Heere wilt, volgende week nog twee. 
Tien van de 16 kinderen zijn baby’s. De meisjes zijn druk bezig met verschonen van luiers, 
voeden, wassen enz. Verschillenden hebben tbc en chronische malaria en de meesten zijn 
ondervoed toen ze hier kwamen. Dat gaf in het begin problemen maar  de Heere heeft de 
medicijnen gezegend. Alle kinderen gaan vooruit en groeien.We hebben geprobeerd om 
meer hulp te krijgen in het tehuis (want de meisjes werken dag en nacht, 7 dagen in de 
week) maar tot nu toe is dat niet gelukt. We bidden dat de Heere er in wil voorzien. Het is 
moeilijk om betrouwbare helpers te vinden die van kinderen houden en die willlen werken.  
Marja is erg druk met helpen. Ze zorgt ervoor dat elke baby genoeg drinkt en de juiste melk 
en medicijnen ontvangt. Ze heeft kaarten gemaakt waarop alles ingevuld moet worden als ze 
gevoed worden en medicijnen krijgen. Het is wel meer werk voor hen maar erg noodzakelijk.  
Marja is ook druk met het naaien van luiers en kleren. Deze week is extra druk omdat 
Christina voor een week naar Surabaya is om noodzakelijke spullen in te slaan, zoals 
babybedden. Eén baby slaapt in een hondenmand, één in een box en één in een gewoon 
bed. Loopstoeltjes,een kinderstoel enz. Dan gaat ze nog naar Bali om eten en medicijnen te 
kopen.  
We zijn blij dat onze kleindochter, Michelle, hier voor 8 dagen is. Ze vindt het heerlijk om de 
baby’s te helpen en heeft er veel plezier in. Als ze kon zou ze zo een paar baby’s adopteren.  
De Zending op Bali heeft ons verblijd door toestemming te geven dat Terri Roos elke 2 
maanden van de 3 maanden bij ons kan werken. Terri zal verantwoordelijk zijn voor het 
onderwijs aan de kinderen, een uitdagend werk. We hopen dat ze ook is toegestaan om uit 
de bijbel te onderwijzen elke morgen voor een paar uur. Het zal een grote hulp voor ons zijn. 
En we bidden dat het tot zegen zal zijn voor de kinderen.  
 Marja’s kleine winkel blijft groeien, zodat we besloten hebben om een nieuwe winkel te 
bouwen want mijn werkschuur was zo vol aan ’t worden dat ik het niet meer kan gebruiken. 
In het afgelopen jaar heeft de winkel zo’n 15.000.000 RP opgebracht. Dat geld gaat naar het 
tehuis. De nieuwe ‘Supermarket’ kost  ongeveer 10 miljoen RP zo’n $1100. Ze heeft een 
betrouwbaar meisje gehuurd die in de winkel werkt en misschien kan in de toekomst een van 
de kinderen van het tehuis erin werken. Marja verkoopt voedsel, kleding, gas, olie, kerosine, 
spijkers, sandalen enz. en misschien kunnen we later ook gereedschap doen.  
We waren eindelijk in staat om een grote benzinetank te kopen voor de generator. Het kostte 
zo’n $900. De tankinhoud is 7000 liter en het bezorgen van de benzine kost 1450 RP per 
liter. Totaal 7.250.000 RP  of $824  voor 5000 liter. Dit is genoeg voor 4 maanden dan 
hebben we nog 1000 liter in voorraad voor het geval dat er geen diesel op het eiland te 
krijgen is, wat regelmatig gebeurt. We hopen de eerste levering begin volgende week binnen 



te krijgen. Dat betekent niet langer meer 300 liter benzine dragen in 10 jerrycans, elke keer 
als we van de stad kwamen.  De regen komt later dit jaar.We hadden wat buien maar niet 
genoeg om de maïs en de bonen te gaan planten. In het westelijk deel kregen ze meer 
regen. De regen stopte begin april dus je kunt je voorstellen hoe droog het hier is. Zelfs onze 
bananenboom verdorde en wat er van over was aten de varkens van de buren. De laatste 
maand is heet geweest, zo’n 40 graden elke dag, en ‘s nachts koeler 26 graden. Daar zijn 
we dankbaar voor. Dat is een welkome afwisseling. We hebben geen elektriciteit, dus geen 
ventilators. 
De regering is een brug aan ‘t bouwen over de rivier. Dit is echt een vooruitgang maar de 
weg wordt pas volgend jaar gebouwd. De kosten voor onze truck zullen daardoor lager zijn 
hopen we. We hebben net een andere as gerepareerd, er is zowat elke week wat stuk. 
Vorige week ging de airconditioner stuk. We hebben onderdelen besteld in Surabaya. 
Hopelijk heeft Christina ze bij zich wanneer ze terugkomt. Want nu hebben we een stoffige, 
hete rit naar de stad.  
Er zijn plannen gemaakt bij het departement van de Sociale Diensten om 80 nieuwe bamboe 
hutten te bouwen voor de armen. We zijn gevraagd om te helpen bij het plannen van het 
dorp, de opzet van de tuinen, het planten van de bomen enz. Ook  waar een goed gebied is 
met vruchtbare aarde en water in de buurt. Het is heel spannend voor ons, vooral omdat het 
een grote stap is in het helpen van de allerarmsten.  
We hadden onze landbouwdeskundige hier voor 2 dagen op bezoek. Hij liet dia’s zien hoe er 
geplant moet worden enz. Er waren zo’n 250 mensen komen kijken en vele, vele kinderen. 
Meneer Made liet ook dia’s zien van bijbelverhalen voor de kinderen en toen de volwassenen 
er waren, begon het programma. Meneer Made komt elk jaar op ons verzoek en de kosten 
voor deze 2 dagen zijn 300.000 RP of  $35 . 
We hopen een kerstprogramma in de kerk te hebben dit jaar. De kinderen leiden de dienst, 
ze lezen de wet, Lukas 2 en ze zingen en zeggen de teksten die ze geleerd hebben. Een 
groep jongens en meisje zingen in een klein koor. De ouders vinden het prachtig en de kerk 
zal vol zijn. De kinderen komen verschillende keren per week naar het tehuis om de liederen 
en de teksten te oefenen.Het is verbazingwekkend hoe snel ze uit hun hoofd kunnen leren. 
De dag voor Kerst zullen alle 175 kinderen (het aantal groeit voor kerst) nieuwe kleren 
krijgen. We hebben kleren gekocht in de uitverkoop met behulp van Carolyn en Jan. De 
kinderen zullen er schoon uit zien met het feest. Als de Heere het wil zullen we dat later op 
de videoband aan jullie laten zien. We bidden dat dit ook een zegen zal zijn voor de harten 
van de kinderen. Als we terugkijken naar de afgelopen drie en een half jaar, zien we dat de 
kinderen een hoop geleerd hebben.  
De catechisatieklas op zaterdagavond loopt ook goed en de jongeren vinden het fijn. Op dit 
moment bespreken we Zondag 10. Na de les drinken we samen koffie en rond 21.30u gaat 
iedereen naar huis. De zondagen zijn altijd druk. Zondagsschool van 7.30 tot 8.30 en dan is 
het tijd voor koffie en op naar de dienst in één van de vier kampongs, om de beurt. Na lunch 
gaan we naar een dorp zo’n 30 minuten verderop van hier. We kunnen daar niet heen als het 
regent. De heel steile weg wordt dan verraderlijk zelfs als het een klein beetje regent. Anders 
lopen we de laatste mijl. Op de weg naar huis behandelen we de vele zieken en delen zo’n 
150-200 vitaminepillen uit en lollies voor de kinderen die langs de weg staan te wachten. 
Deze zondag hopen we te spreken over advent vanuit psalm 72. We zijn nu in staat om 
gedeeltelijk in hun taal te spreken en deels te lezen. Ik vind het nog steeds erg moeilijk, maar 
de mensen vinden het fijner als ik spreek zonder te lezen. We bidden dat we allemaal het 
ware advent zullen beleven, hart en gedachten gevuld met gebeden zoals Simeon en Anna 
en zij werden niet beschaamd. O, gelukkig zijn de mensen die de beloofde Zaligmaker 
ontvangen in hun armen.  
We wensen jullie allemaal een gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar! 
Bid alstublieft voor ons, onze helpers en ons werk. We bedanken jullie voor de nodige 
ondersteuning en liefde.  
 
Groeten van ons allen, 
Bill Sommer  


