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December 2005 
 
 
Beste zendingsvrienden, 
 
Terugkeer op Sumba 
Het lijkt wel of ik gisteren mijn reis aan ’t voorbereiden was om naar Nederland te gaan maar vandaag 
ben ik terug op Sumba en schrijf deze brief aan u. Het is fijn om weer terug te zijn, geen kou en 
sneeuw meer. De kinderen en de medewerkers waren blij dat ik weer terug was en zaterdagavond 
hebben we met elkaar bijgepraat. Eerst leek het erop dat ik voor twee weken op Bali zou moeten 
blijven. De vliegtuigen van de twee maatschappijen die drie weken geleden opgericht zijn, moesten 
aan de grond blijven voor reparatie en inspectie. Er zou maar één vlucht per week naar Sumba gaan. 
Zaterdagmorgen ging ik naar het vliegveld om te kijken of er een vlucht naar Kupang ging (Kupang is 
een klein eiland vlakbij Sumba) maar het lukte niet. Een uur later werd me verteld dat er een vlucht 
was naar het eiland Sumbawa met een tussenstop op een klein vliegveld op west Sumba en ik mocht 
meevliegen! Toen ik op west Sumba was aangekomen heb ik een taxi genomen om vier en een half 
uur later thuis aan te komen. We ervaarden opnieuw dat de Heere alles leidde en dat ik weer thuis kon 
zijn temidden van de kinderen en de gemeente.  
 
Bezoek aan Nederland 
We kijken terug op fijne avonden met u. Het was bijzonder fijn om wat van het werk op Sumba te laten 
zien en ervan te vertellen. 
We zijn dankbaar voor de steun en de belangstelling die er is voor de Sumba Mission en we bidden 
dat de Heere ons wijsheid en kracht wil geven zodat wij dit werk kunnen voortzetten volgens Zijn wil. 
 
We danken u voor uw voortdurend gebed en financiële steun. Zonder uw hulp zou het onmogelijk zijn 
om dit belangrijke werk voort te zetten. We hopen en bidden dat God veel mensen wil aanraken om 
ons te helpen. Boven alles dat Zijn Woord een grote zegen zal zijn voor deze arme mensen van Tana 
Mbanas, speciaal voor de meer dan 800 kinderen in dit gebied.  

 
Tana Mbanas 
Zondagmorgen gingen we naar de 
zondagsschool waar meer dan 200 kinderen 
kwamen. Tijdens de kerkdienst sprak ik uit 
Mattheüs 1:21-23. Over de naam van Jezus, 
Immanuël, de komende Verlosser. De Heere gaf 
vrijmoedigheid om te spreken over advent. 
Bid voor ons dat Zijn Woord ingang mag vinden 
in de harten zodat deze mensen gered zullen 
worden. 
Na de dienst kwamen er twee mensen, die twee 
kinderen brachten voor in het kindertehuis.  
Een 5- jarig jongetje en zijn 4-jarige zusje. Ze 
komen uit Linda-Wacu zo’n 40 km ten westen 
van hier. Hun vader is overleden en hun moeder 

heeft hen verlaten. Het is wonderlijk om te zien hoe deze kinderen door de andere kinderen van het 
tehuis worden geaccepteerd als één van hun. 
 
Het regenseizoen is begonnen en alles is groen en groeit hard. De sprinkhanen zijn dit jaar nog niet 
gekomen en de maïs zal spoedig geoogst kunnen worden.   
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EO-Metterdaad 
Vanmorgen gingen we naar de stad om boodschappen te doen. In ons huis vonden we een fax uit 
Holland met het bericht dat EO-Metterdaad een bedrag van … $ 174.000,00 … ter beschikking stelt 
om de uitbreiding van het kindertehuis te financieren. We kunnen hiervan 20 kamers bijbouwen en 
een aula met daaronder een waterreservoir van ca. 700 m³ . Hiermee kan het probleem van het 
watertekort worden opgelost. Het reservoir kan tijdens het regenseizoen gevuld worden zodat 
wanneer het regenseizoen voorbij is en de waterbron leeg raakt, de resterende 4 maanden overbrugt 
kunnen worden. We kunnen dan ook de fruitbomen water geven waardoor de kinderen het hele jaar 
door fruit kunnen eten. 
 
Uitbreiding 
De werkmannen hebben weer zin om aan de slag te gaan om de extra 
slaapkamers te maken. Ze gaan beginnen met het maken van de eerste 
6000 betonblokken voor de muren van de eerste vier kamers. Dan 
moeten we kijken of we hout kunnen kopen om er deuren, ramen en 
dakspanten van te maken. De mannen maken alles zelf maar op dit 
moment is het moeilijk om aan hout te komen. En er zijn geen kant en 
klare kozijnen, deuren of dakspanten te koop op Sumba. 
 
Door de enorme gift van EO-Metterdaad worden we door God weer 
stilgezet. Hij doet wat Hij belooft: ”Vrees niet, Ik help u”. We maken ons 
vaak zorgen over hoe het verder moet. Maar de Heere is trouw aan Zijn 
Woord. Dat we God zullen danken dat Hij aan ons denkt in genade en 
zelfs meer geeft dan waar we om vroegen. Een uitbreiding van 20 
slaapkamers i.p.v. 10! Wat een bemoediging, dat we maar steeds op Hem zullen vertrouwen in ons 
dagelijks leven. Maar ook dat we zoveel kinderen kunnen bereiken met het Evangelie, meer dan 200 
kinderen op de zondagsschool. Bid God dat Hij ons kracht geeft om nog vele jaren dit werk te blijven 
doen zodat Zijn Naam verheerlijk zal worden en vele kinderen bekeerd zullen worden. 
 
We bidden voor uw voortdurende steun, in gebed én financieel. Vooral nu het kindertehuis uitgebreid 
zal gaan worden en er meer kinderen zullen gaan komen. Hierdoor zullen ook de dagelijkse kosten 
hoger worden. 
 
 
Ontvang onze hartelijke groeten van de medewerkers en Marion en Bill Sommer. 
 
 
U kunt een kind sponsoren van het kindertehuis “Pengharapan” (Hoop). Voor € 22,50 per maand geeft 
uw een kind hoop voor een nieuwe toekomst. Stuur een e-mail naar: sumbamission@filternet.nl of 
neem contact op met Alexander van de SDOK: 0183-561186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 

t.n.v. 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 


