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Beste Sumbamission vrienden,
Het nieuwe jaar
Er zijn alweer 3 weken verstreken sinds het nieuwe jaar is begonnen. Veel is er weer gebeurd maar
opnieuw heeft de Heere ons gespaard en mogen we hier nog werken. Bill heeft me gevraagd om de
nieuwsbrief te schrijven. Hij is erg druk geweest met het bouwen van de kerk en het maken van
verschillende reizen naar kantoren van de regering.
Weet u dat we een kinderkoor hebben? Het heet “de huilende tweeling”. Ze oefenen vele keren per
dag en kunnen goed wijs houden.
Kerstfeest in het nieuwe kerkgebouw
De eerste dienst in het nieuwe kerkgebouw werd gehouden op kerstdag. Zo’n 350 mensen woonden
deze speciale dienst bij. De kinderen van de zondagsschool vierden hun kerstfeest tijdens deze dienst.
Ze zagen er allemaal zo mooi uit in hun nieuwe kleren. Bedankt, dat u dit mogelijk heeft gemaakt. ‘s
Avonds was er opnieuw een dienst. We zien het nieuwe kerkgebouw als een baken in Tana Banas, als
een getuigenis dat God nog steeds zondaren redt. Bill spreekt nu elke zondag in drie verschillende
kerkdiensten. ‘s Avonds wordt er catechisatie gegeven. Ook daar komen nu meer mensen naar toe
sinds het in het nieuwe gebouw wordt gehouden.
Ook de zondagsschool wordt nu in dit gebouw gehouden. Er komen nu zelfs 50 kinderen meer. Er
komen nu 150 kinderen uit de omliggende gebieden hierheen. Het komt ook omdat er te weinig eten
is. De kinderen ontvangen brood en vitamines op de zondagsschool. De gewassen van afgelopen jaar
zijn op en de sprinkhanen zijn alweer bezig met de nieuwe gewassen te eten. Er zijn zelfs meer
sprinkhanen dan de afgelopen jaren. Veel mensen hebben nu ook bonen geplant, die lusten de
sprinkhanen niet.
Bezoekers
We hadden met kerst veel bezoekers, van Holland en ook medewerkers van Irian Yaya Zending. We
vonden het fijn dat ze er waren. Anke van Well vertrok uit Irian Yaya weer naar Nederland. We
hebbben haar hulp erg op prijs gesteld. Ze heeft 4 maanden lesgegeven aan de kinderen. Terri Roos
kwam ook nog voor een week. We proberen ook voor haar een werkvergunning te krijgen via onze
Yayasan. Er zijn slechts een bepaald aantal werknemers uit het buitenland die voor zo’n
werkvergunning in aanmerking komen. We hebben onze kitas gekregen en wachten nog op onze
officiële werkvergunning.
De burgemeester
Er is inmiddels een nieuwe burgemeester geïnstalleerd met alle poespas die daarmee gepaard gaat. De
burgemeester moest ook naar het centrum van het gebied verhuizen en in zijn nieuwe huis moest hij
ook een bed hebben om op te slapen. Eerst sliep hij nl. op de vloer. Op een dag ging Bill kijken waar
zijn werknemer Martinus was. Die was nl. niet op komen dagen. Hij vond hem bezig in het nieuwe
huis van de burgemeester. Martinus was door de burgemeester gevraagd om het bed te maken. Bill zag
het hout waar Martinus het van wilde maken en was bang dat het na eenmalig gebruik in zou storten.
De burgemeester weegt zeker 150 kilo. Ook was het hout verrot. Toen Martinus het probeerde te
zagen viel het uit elkaar. Bill had Martinus nodig bij de kerk maar nam hem mee naar zijn werkplaats
en gaf hem goed hout. Ook mocht hij het gereedschap gebruiken. De burgemeester was zo vereerd dat
hij de hele dag met zijn neus er boven op zat om te kijken hoe zijn bed gemaakt werd.
Oudjaar
De laatste dag van het oude jaar werd ik gevraagd om naar een baby te komen kijken. Ze zeiden dat
het erg ziek was. Toen ik de baby zag was ik zo geschokt, we maken hier veel mee, maar dit was

afschuwelijk. De baby was 3 weken oud; de moeder was 17 jaar en had geen melk voor de baby. De
familie wilde geen geld uitgeven om babymelk te kopen. Ze wilden de baby helemaal niet voeden.
Ze was helemaal uitgedroogd. Ik racete ermee naar huis wetend dat het al te laat was. Maar we willen
het altijd nog proberen. Na enkele minuten stierf ze in mijn armen en we baden tot God. Nadat we de
baby terugbrachten naar de familie vertelde Bill dat ze ook verantwoordelijk zijn voor de zielen van
hun kinderen. Veel mensen hadden tegen deze familie gezegd dat ze hulp moesten halen bij ons. Maar
ze wilden het niet omdat ze katholiek zijn. Maar toen de vader gangreen (koudvuur) had, ben ik er elke
dag geweest om zijn wonden te verzorgen. Toen heeft hij ook nooit gezegd dat hij katholiek was.
Naar het eiland Bali
Bill is deze week in Bali om onderdelen te bestellen en anderen goederen op te halen. Ook om wat rust
te krijgen. Hij houdt van zijn werk maar al het werk moet begeleid worden en veel onderdelen zijn van
slechte kwaliteit. Het moet alweer gauw vervangen worden.
Maandag hebben we Bill met Samuël naar het vliegveld gebracht. Ook namen we 3 kinderen mee die
voor controle. Er moesten röntgenfoto’s gemaakt worden en testen afgenomen worden. Samuel is zo
vaak ziek dat ik dacht dat het beter voor hem zou als er eens een goede dokter naar keek. De dokter
hier is nog steeds op vakantie. Nadat we Bill en Samuel bij het vliegveld brachten gingen Christina en
ik naar de markt om kleding te kopen. We hebben 10 kleine jongens die kleren nodig hebben. Zo
konden we heel wat inslaan. We kochten 40 stuks wat gemiddeld zo’n $2,50 kost. Wat we teveel
hebben verkopen we in onze winkel.
Het broertje van Samuël
Toen we terugkwamen wachtten er veel mensen op me. Er is nu een verpleger hier maar meestal komt
hij niet opdagen. Er gebeurde opnieuw iets schokkend. Samuels moeder kwam met haar 3 maanden
oude baby. Toen ze de deken opende dacht ik opnieuw een dode baby te zien, maar hij leefde nog.
Natuurlijk vroeg ik of ik er voor mocht zorgen maar de eigenaar van de moeder stond het niet toe. Ze
wilden liever dat de baby dood zou gaan dan dat ik er voor zou zorgen. Ik was erg van streek en vroeg
aan Anny (mijn hulp in de huishouding) om met ze te praten. Ze kreeg toestemming om de baby hier
voor twee weken te houden. Ik was te moe om weer naar het ziekenhuis in de stad te rijden (twee en
een half uur). ‘s Nachts hebben we gewaakt bij de baby. Ik heb de baby Jonathan genoemd, we wisten
z’n naam niet. Jonathan kon niet meer zuigen en was in ademnood. Hij heeft Amoeba, een vorm van
dysenterie, ondervoeding en bloedarmoede. De Heere verhoorde onze gebeden en Jonathan is nog
steeds bij ons. Hij zoog vanmorgen voor de eerste keer. We hebben een dokter in Bali die ik kan
bellen als we twijfelen w.b. medicatie.
Jonathans vader was hier vanmorgen. Hij verontschuldigde zich en zei dat hij voor een maand was
weggeweest en van niets wist.
Groeten
We willen iedereen bedanken voor de kerstgroeten en de nieuwjaarwensen. De foto’s hangen boven
mijn bureau naast die van vorig jaar.
We hebben ook gehoord van de problemen als er faxen worden gestuurd. Dit komt omdat de mensen
naar het Telkom Office komen voor hun faxen, ze lezen ze en dan zeggen dat het niet hun fax is. Dan
wordt er ook niet betaald. Nu hebben ze hun faxmachine uitgezet. We hebben een winkelier gevraagd
of we zijn fax mogen gebruiken. We doen erg veel zaken met hem. Hij vindt het fijn om ons te helpen.
Het faxnummer is: 0062 387 61819. Vermeld duidelijk aan de bovenkant van de fax: Familie
Sommer. We vinden het fijn om van jullie te horen. We hebben de faxen gemist.
Dat de Heere ons allen zal zegenen in ons werk en onze families.
Ontvang onze hartelijke groeten,
Bill en Marion Sommer en het team
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