
 
 
 

Nieuwsbrief januari 2005 
 
 
Beste  Sumba Mission vrienden, 
 
 
Nieuwjaar 
We zijn met elkaar een nieuw jaar begonnen maar het lijkt alweer oud. Misschien komt dat omdat alles 
van het oude jaar het nieuwe jaar mee in gaat. Dezelfde problemen en dezelfde tekortkomingen. 
Koning Salomo zei: Er is niets nieuws onder de zon. We hebben wensen maar wat komt ervan 
terecht? Wat we werkelijk nodig hebben is een vernieuwing van het hart, een totale verandering. Van 
het dood in de zonde zijn naar levend in Jezus Christus, de Redder van zondaren. Alleen de levende 
God kan dit bewerkstelligen. Door Zijn Woord en Geest. Laten we hierom bidden, voor onszelf, onze 
familie en vrienden. Speciaal ook voor de mensen op Sumba en de vele kinderen die de Heere ons 
heeft toevertrouwd. Dit is onze wens voor het nieuwe jaar. Dit is ook de reden waarom we hier op 
Sumba zijn. Laat het duidelijk zijn dat wij van onszelf niets kunnen maar dat God door ons heen werkt. 
We mogen het Woord zaaien en God zal het zegenen. We weten dat God ons hier heeft gebracht en 
dat  Zijn Woord ook vrucht zal dragen. 
Duizenden zijn omgekomen in Azië, ook in Indonesië. God heeft luid en duidelijk gesproken! Tegen 
ons allemaal zegt Hij: ”Bekeert u” ( Lukas 13: 1-5) 
Wij zijn gespaard gebleven. Waarom? Zeker niet omdat we beter zijn.  
 
 

Het weer 
De maand december is erg heet 
geweest 35 tot 40 graden. 
De moessonregens zijn erg laat. De 
grond is kurkdroog. We hebben maar 
een paar buitjes gehad en dat in de 
regentijd. De grondwaterstand is niet 
eerder zo laag geweest. De meeste 
rivieren staan droog! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het kindertehuis 
In het kindertehuis gaat alles goed. Geen ernstige ziekten en de kinderen groeien goed. Omdat de 
kinderen groter worden maakt dat het huis voller. 
 Er is een nieuwe baby gekomen, ”Eston”. Zijn moeder gaf hem niet de juiste voeding waardoor hij 
ziek werd. Nu eet hij goed en begint te groeien en lekker te spelen. Misschien blijft hij bij ons. 
Binnenkort willen we het huis uitbreiden met 3 slaapkamers. Dit is echt nodig nu we 32 kinderen 
hebben in 7 slaapkamers.  We willen het zelf proberen te bouwen om  zo de kosten laag te houden. 
De oude kliniek is nu compleet verbouwd in 2 woningen. Het ene gedeelte is voor de 6 begeleidsters 
van het kindertehuis (zij woonden in het kindertehuis). Zo komt in het kindertehuis een slaapkamer vrij 
voor de kinderen. Het andere deel is voor het onderwijzersechtpaar. Natuurlijk blijven Christina, Idi en 
June in het kindertehuis om ‘s nachts voor de kinderen te zorgen. 



Achter de watertoren hebben de 
mannen een groot pierebad gemaakt 
voor de kinderen. Het is een favoriete 
plek om in te spelen ’s middags. 
 
Op het terrein hebben we een 
volleybalnet opgehangen. ’s Avonds 
brandt er een grote lamp om het 
terrein te verlichten. De jeugd komt 
hier na toe om te volleyballen. 
 
We zijn druk geweest met het planten 
van bomen en bloemen. Christina, Idi 
en June vinden het erg leuk om het te 
doen. Ze planten sinaasappelbomen, 
cashewstruiken en allerlei soorten 
groenten. 
 
 
Er zijn nu 10 mannen die leren om te bouwen. Zij doen al het bouwwerk en weten ook hoe ze meubels 
kunnen maken, bedden, stoelen, tafels enz. We betalen ze 20.000 rupiah incl. een maaltijd per dag.  
Van dit geld kunnen ze eten en kleding kopen voor hun gezin. 
 
In het winkeltje is het erg druk en geeft ook weer wat inkomsten voor het tehuis. 
 
De school 
Plannen voor een eigen school beginnen vorm te krijgen. Natuurlijk hebben we toestemming nodig 
van het gouvernement. Maar eerst willen we weten hoe we het op willen zetten voordat we 
toestemming gaan vragen. We hopen een school op Java te bezoeken waar ze onderwijzers opleiden 
voor een nieuw onderwijsprogramma. Dit leerplan komt uit Engeland. We hopen meer over dit plan te 
weten te komen en de methodes die ze hiervoor gebruiken. Als dit allemaal gerealiseerd is kunnen we 
beginnen met 2 klaslokalen te bouwen en een bibliotheek.  
 
Kerk in Wai-Urang 
We hebben een klein kerkje (6x12m) gebouwd in Wai-Urang. Het is bijna klaar. We proberen hier 
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e
 zondag van de maand heen te gaan om te spreken uit de Bijbel. Ze wilden eerst geen kerk 

hebben maar nu zijn ze er blij mee. De Heere heeft daar ruimte voor gemaakt. We hopen de kerk 
daarom “Rehoboth” te noemen. Het is naast de school gebouwd. De onderwijzers zijn hier ook blij 
mee omdat ze de weekopening en -sluiting in de kerk kunnen houden. 
 
Bezoek Nederland 
Ik hoop van 26 februari tot 22 maart naar Nederland te komen. Op verschillende plaatsen hoop ik dan 
over het Sumba Mission project te spreken. 
De eerste avond is al bekend nl.: Dinsdag 8 maart - Chr. Ger. Kerk te Katwijk 20.00u 
Andere data zijn nog niet bekend. 
 
Gebed en groet 
Wilt u voor ons bidden en voor de mensen op Sumba. Dat Gods Woord vrucht zal dragen en Zijn 
Koninkrijk uitgebreid zal worden. Bid om de Heilige Geest dat die geloof zal geven in hun hart. 
 
We danken God voor Zijn voortdurende zorg voor ons en ook voor jullie steun. 
 
Hartelijke groeten en gauw tot ziens, Bill Sommer en team 
 
 
 
Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 of bankrek.nr. 385287445 

t.n.v. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180 

correspondentieadres: fam. C. Bergshoeff, Archimedesstraat 15, 2871 XJ  Schoonhoven 

website: http://home.filternet.nl/~sumbamission  en www.sdok.org  e-mail: sumbamission@filternet.nl 


