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Lieve Sumba Zendingsvrienden, 
Hier weer wat nieuws van de afgelopen tijd. 
 
Marion terug op Sumba. 
Op 12 november is Marion teruggekeerd van Canada en aangekomen op Bali. Ik had haar beloofd om 
haar daar te ontmoeten. Mijn vliegtuig vertrok op tijd en moest ook nog een tussenlanding maken op 
een van de eilanden. Toen we boven dat betreffende eiland waren werd ons verteld dat er teveel 
water op de landingsbaan stond  vanwege een tropische storm. Het vliegtuig cirkelde rond terwijl het 
grondpersoneel de baan watervrij maakte. Maar toen kreeg de piloot opnieuw bericht dat hij niet kon 
landen vanwege een kudde koeien die op de landingsbaan liep. Toen moesten we doorvliegen naar 
Kupang op Timor en wachten tot de landingsbaan vrij was van water en koeien. Ik arriveerde net op 
tijd op Bali om Marion te zien aankomen. 
Ik had Yafet van anderhalf jaar meegenomen. Hij heeft problemen met lopen. De volgende dag nam 
Marion hem mee naar de kliniek, maar daar konden  ze niets voor hem doen. Het is waarschijnlijk 
veroorzaakt door ondervoeding en tbc. 
Die zondag werd ook onze kleinzoon Jacob, van John en Carolyn Mol gedoopt door Ds. A.Mol. 
 
Onze visa 
Op maandag moesten we naar Singapore vliegen voor een speciaal visa die we nodig hebben voor 
onze Kitas, een permanente inwoners status. Dit is nu de enige manier waardoor we nog ons werk 
kunnen blijven voortzetten op Sumba. Sociale visa worden niet meer verstrekt. Woensdag waren we 
terug op Bali en vrijdag was er een vlucht terug naar Sumba. 
De kinderen waren erg blij dat ze Marion na zo’n lange tijd weer zagen. De volgende dag moesten we 
naar Kupang vliegen op Timor voor de Kitas. We hadden slechts 7 dagen om onze speciale visa naar 
het kantoor daar te brengen omdat de week erop alles gesloten zou zijn vanwege een moslimfeest.  
Het vliegtuig vertrok alleen op zaterdagmorgen, de Heere leidde het zo dat er een aardige man werkte 
die op ons vliegtuig wachtte en ons na uren hielp. We ervaarden echt de hand van God hierin, anders 
waren we te laat geweest en hadden we alles opnieuw moeten aanvragen. Deze man zorgde er ook 
voor dat de papieren naar Sumba gestuurd zouden worden. Dit is niet de standaard procedure. Nu 
hoefden we niet terug naar Kupang te vliegen om het op te halen. 
 
Het kindertehuis 
Op zondagnacht kregen we een telefoontje van Juni dat de pasgeboren tweeling, van 2,125 kg en 
1,85 kg, ernstig ziek waren. Ze vroeg wat ze moest doen. De tweeling was al verzwakt door 
uitdroging. We regelden dat onze werktuigkundige, Unko Wi, met onze truck naar Tanabanas moest 
rijden om de baby’s op te halen met 2 medewerkers en ze naar het ziekenhuis moest brengen. 
Christina belde de dokter om te vertellen dat ze rond 2 uur ’s nachts aan zouden komen. Daar 
aangekomen duurde het lang voordat ze aan het infuus lagen, de baby’s waren erg ziek. Ze verbleven 
10 dagen in het ziekenhuis en nu zorgt Marion voor ze, Het is te druk in het kindertehuis met zoveel 
kinderen en te weinig personeel. Maar nu rent Marion dag en nacht door. We bidden dat er  spoedig 
meer hulp zal komen, de meisjes maken ook lange dagen. 
 
De werknemers 
Ik was de hele week al druk met van alles en op donderdag moesten wat werkmannen, die aan de 
kerk werken, naar Waingapu gebracht worden en ook moest Jo naar haar familie in Waikabubak voor 
een vakantie die al lang geleden beloofd was. Jo was nooit eerder van huis geweest en vond het eng 
om alleen te reizen. Deze reis kon niet op 1 dag worden gedaan dus overnachtten we in Waingapu en 
vrijdag brachten we Jo naar haar familie. Ook stopten we in Linda Wacu om een pasgeboren baby 
mee te nemen van wie de moeder was gestorven. De vader had gevraagd aan ons om er voor te 
zorgen. Maar toen we er kwamen had hij zich bedacht.  



Zondagmorgen is Christina’s oma overleden vanwege een hartaanval. Ze was ook al een tijdje ziek. 
Christina was in oktober nog op bezoek geweest. Morgen vertrekt ze om de begrafenis bij te wonen. 
 
De diefstal 
We waren allebei moe van het reizen toen we thuis kwamen. Toen we aan ’t eten waren rond 8 uur ’s 
avonds werd er op de deur geklopt. Er was iemand ernstig gewond. 
Dieven hadden van de burgemeester 2 paarden gestolen en sommige jongens hadden dat 
geprobeerd te verhinderen. Eén van hen was aangevallen en had over z’n rug een gemene snijwond 
tot op het bot. We riepen Elsi, de studentverpleegster. Marion had geen hechtingen en naalden in 
haar EHBO-koffer.(Dit zullen we aanpassen). Een uur later werd er een andere jongen gebracht die 
ook was aangevallen door de dieven. Gelukkig was het minder ernstig. De politie werd gebeld omdat 
de dief was gevangen en vastgebonden. Maar z’n vader kwam en sneed hem los en beiden vluchtten 
weg. 
De volgende dag kwamen er veel mensen naar de kliniek vanwege al de opschudding. Dit is het enige 
vermaak wat ze hier hebben. De politie kwam ook en ondervroeg de betrokkenen. We lieten ook wat 
foto’s zien van de wond van de jongen. Toen vroeg de politie me om de gevangen genomen dieven 
naar Linda Wacu te brengen. Dit  duurde zo’n drie en een half uur. 
Die avond kwam er niemand voor de catechisatielessen.  
 
De bouw van de kerk 
In de kerk zijn de vloertegels gelegd. We hopen dat het voor kerst klaar zal zijn. Nu moeten de banken 
nog, maar dat is geen probleem. De mensen zijn het gewend om op de vloer te zitten. Ook is de 
kerkklok nu geïnstalleerd.  
Het is alweer bijna kerst. We merken het ook aan de aanwezigheid van vele kinderen op de 
zondagsschool. De kinderen willen graag allemaal een zakje lekkers en nieuwe kleding krijgen. 
 
De regentijd 
De regenperiode begint langzaam op gang te komen. Er vallen af en toe wat buitjes. Maar de bron 
produceert weer meer water voor de mensen.  
Op al onze reizen ontmoetten we een regeringsbeambte die naar ons werk vroeg in Tanabanas.  Hij 
vroeg ons om een voorstel in te sturen voor meerdere waterputten en hij wilde ook  de dam achter ons 
huis repareren. Ook hierin bemerken we de leiding van God.  
 
Dankbaarheid en groet van Sumba 
We ontvingen weer meerdere giften vanuit Nederland. Ook ontvingen we een prachtig bedrag van 
2000 euro van de Chr. Ger. gemeente van Meerkerk, waarvoor onze hartelijke dank.  Gedenk ons 
alstublieft in uw gebeden en vraag of God Zijn Woord wil zegenen aan de vele kinderen en 
volwassenen. Ik mag nog steeds in 5 gemeentes spreken. Wat zal het een groot wonder zijn als 
mensen tot geloof komen en zich bekeren. We danken jullie hartelijk voor jullie steun en interesse. Dat 
God ons allen mag zegenen en wijsheid en  moed geven om het werk voort te zetten. 
Wij kijken er naar uit om Cor en Aline Bergshoeff te ontmoeten die met kerst bij ons zullen zijn. We 
wensen hen een veilige reis. 
 
We wensen jullie een gezegende kerst toe en een voorspoedig nieuwjaar. 
Bill en Marion Sommer  
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