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Beste Sumba zendingsvrienden, 
 
De tijd vliegt, vooral als je druk bent. Maar de Heere zorgt voor ons en bewaart ons elke dag 
weer. Vaak vinden we dit vanzelfsprekend maar als er iets aan ontbreekt, mopperen en 
klagen we vaak. Wat zien we vaak te weinig dat de Heere voor ons zorgt en ons genadig is 
elke dag opnieuw. Hoeveel duizenden zijn gestorven sinds onze laatste nieuwsbrief. Velen 
van hen niet van ouderdom maar vanwege ziekte en honger. In de westerse landen weten 
we niet wat honger is. Laten we dankbaar zijn voor alle gaven van God. 
 
Alles gaat goed hier, het werk mag doorgaan. De zondagsschool wordt goed bezocht door 
zo’n 90 kinderen. Er zijn nu wel minder kinderen omdat er in een dorp verderop een eigen 
zondagsschool is gestart. Nu hoeven die kinderen geen 4 km meer te lopen. Na de 
zondagsschool is er kerk om 10.00u en om 15.00u in Waipanjelu waar we uit het Woord van 
God vertellen. Op de terugweg delen we medicijnen uit en behandelen geïnfecteerde ogen. 
Dit neemt weer toe naarmate het natte seizoen eraan komt en er veel vliegen zijn.  
 
Marion is nu in Canada, daar zal zij ook een ziekenhuisopname ondergaan.Het is dus 
eenzaam in mijn huis vooral tijdens het eten. Ik eet vaak in het kindertehuis en drink koffie 
met hen. Zelf ben ik twee weken in Afrika bij mijn zoon en zijn gezin geweest. Ook om mijn 
visum te verlengen. Dit is de laatste keer dat we het op deze manier kunnen doen want de 
visumwet is veranderd. We moeten nu onze ‘KITAS’ halen, een soort verblijfsvergunning. 
Het is veel werk om al de benodigde papieren te verkrijgen. Later moeten we dan naar 
Jakarta om alles te ondertekenen. Het kost veel tijd en geld. Totaal, met al het reizen 
inclusief, zo’n 20.000.000 Rupiahs of te wel  $ 2.440,00 (is ca. Eur.2.200,00). Maar dan 
hoeven we niet meer elk half jaar het land uit om onze visum te verlengen. Dat zal wel 
makkelijker zijn. 
 
Anke van Well is hier voor 4 à 5 maanden om ons te helpen met de kinderen. Ook geeft zij 
advies bij het planten van verschillende bomen. Zij heeft 6 jaar in Papoea voor de zending 
gewerkt en heeft ook landbouw gestudeerd. Wij zijn erg blij dat zij hier is. Zo heeft Christina 
ook meer tijd om al de papieren aan te vragen en in te vullen voor onze KITAS. Zij regelt al 
het contact met de regering, wat veel werk is. Wanneer je vaste inwoner wordt moeten er 
veel rapporten worden verzonden voor de 15e van elke maand. Samen met de wekelijkse 
vertaling ervan is dit erg druk voor haar. 
 
Terrie Roos geeft extra lessen aan de kinderen en gaat ook aan 10 kinderen voortgezet 
onderwijs geven. Ikzelf ben druk bezig om alles draaiende te houden, de generators, de 
truck, en al de reparatieklussen rond het huis. Ook heb ik tijd nodig om me voor te bereiden 
voor de catechisatielessen en de kerkdiensten. Ook zijn er vergaderingen met de regering 
enz. Meestal zijn de dagen te kort. Hier hebben ze een favoriet gezegde: “Besok” (morgen). 
Ik ben dat niet echt gewend, wat vandaag gebeuren moet, moet ook gedaan worden. Maar ik 
begin het te leren. Zoals u weet zijn we begonnen met het verbouwen van de kerk. Het wordt 
een heel nieuw gebouw. Het gebouw dat we hadden was te klein en niet gepast om een 
kerkdienst in te houden. Er zijn gelukkig veel mensen die mij helpen. Het dak zit er bijna op. 
Er wordt ook een tegelvloer gelegd. Daarop zullen we de banken plaatsen.  Die maken we 
hier in onze werkplaats achter ons huis. Hout is erg zeldzaam en dus duur. 



Het plafond is gemaakt van geweven bamboematten die 2 bij 2 meter zijn. Hierdoor kan de 
hete lucht opstijgen en naar buiten gaan. We krijgen ook hulp van andere kerken in Jakarta 
en van de regering. Maar nog steeds is er een gebrek aan geld en we vragen u om uw steun 
om dit huis van God af te bouwen. We vinden het erg belangrijk omdat het ook het centrum 
zal worden van het hele gebied. We hopen en bidden dat God mensen bereid zal maken om 
ons te helpen. Er is nog $.10.000,00 (ca. 9.000,00 Euro) nodig om het af te maken. Het zal 
een mooi gebouw worden wat ook goed schoon te houden is. De afmetingen zijn 8 x 25 m 
met een overdekte veranda van 4 m. We hopen  ook een echte klok te installeren die we dan 
elke zondag kunnen laten luiden. De ramen worden gemaakt van betonnen frames met een 
bloemmotief erin. De reden hiervoor is dat er geen glas kapot kan gaan. Als het af is zullen 
we wat foto’s opsturen. We hopen het in maart 2004 te kunnen openen. Ds. Mol die op Bali 
werkt zal dan ook 10 kinderen dopen van het kindertehuis. 
 
Op dit moment is de regering bezig om sommige delen van de weg op te knappen. Het 
gevolg is nu dat voor 3 maanden de weg naar de stad is opgebroken en afgesloten is. Nu 
moeten we onze eigen omleiding zoeken dwars door de velden vol grote rotsblokken. Een 
enkele reis naar de stad duurt nu 4 uur. Het boodschappen doen is nu een heel karwei. Als 
de regentijd aanbreekt moeten we in de stad overnachten om de volgende dag weer terug te 
keren. 
 
Wij willen iedereen bedanken voor hun steun, speciaal de Eben-haëzerschool te 
Waddinxveen voor het geven van hun zendingsgeld en de familie Sinke uit Yerseke die een 
deel van de opbrengst van de door hun georganiseerde rommelmarkt aan ons heeft 
geschonken. Namens de kinderen heel hartelijk bedankt! 
 
We wensen jullie Gods nabijheid toe. Afgelopen zondag heb ik gepreekt over Henoch die 
wandelde met God. Dat is ook voor ons mogelijk, niet in eigen kracht maar door de genade 
van Jezus Christus. Bestudeer de Bijbel en lees wat dat wandelen inhoudt. Dat we jaloers 
zullen worden op het leven van Henoch en ook willen wandelen met God. Dat ook de 
mensen met wie we samenleven en werken tot geloof zullen komen door ons getuigenis.  
Aan God de eer! 
 
Hartelijke groeten van  
Bill Sommer, de medewerkers en de kinderen. 
 
 
 
 
N.B. 

Eind februari, begin maart 2004 hoopt Bill Sommer weer naar Nederland te komen. 
Als er mensen zijn die medewerking zouden willen verlenen aan het organiseren van een 
gemeenteavond waar we kunnen komen vertellen en iets laten zien van het werk op Sumba, 
dan horen wij dat graag. 
 
Aline en Cor. 
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