
 
 

 

Nieuwsbrief, mei 2006 
 
 
Aan al onze Sumba Mission vrienden, 
 
Het is opnieuw tijd voor nieuws uit Sumba. We kunnen het ons voorstellen dat het voor de meeste van jullie moeilijk is om een 
beeld te krijgen van al het werk wat we hier doen.  
Goede Vrijdag en Pasen ligt achter ons maar de vraag blijft voor ons allen: Wat doen we met deze boodschap? Vandaag heb ik 
vertelt uit Lukas 24:47 waar Jezus, vlak voor zijn heengaan naar de hemel,  de opdracht geeft om bekering en vergeving van de 
zonden te prediken aan alle mensen.  
En wat doen wij met dat Woord? Persoonlijk is dat het geen vrijblijvende opdracht is. We moeten ons bekeren en zullen dan 
vergeving van onze zonden ontvangen. Christus gaf Zijn Leven, hoe kunnen we dat negeren? De  tweede vraag is: Hoe helpen 
we degene die het Evangelie prediken op verre plaatsen, zoals hier op Sumba? 
 
In de achterliggende maanden heeft de Heere weer voor ons gezorgd. Het gaat goed met de kinderen in het kindertehuis. Er 
zijn geen erge ziekten. We hebben (nog) steeds genoeg eten en drinken terwijl dat in vele delen van de wereld zo anders is. 
 
School 
Deze week hopen we opnieuw een vergadering te hebben met de gouverneur. Dan wordt er gesproken over de start van de 
“Plus” school bij het kindertehuis. Wilt u bidden dat God onze inspanningen wilt zegenen. Het is zo belangrijk voor de 
ontwikkeling van de kinderen om (goed) onderwijs te ontvangen. Op het ogenblik willen we wat nieuwe kamers gebruiken als 
klaslokaal. Later willen we een schooltje bouwen als God dit wil. Dit is al heel lang een wens en een doel om te bereiken maar 
wel met de goedkeuring van de Heere. 
 
Uitbreiding 
Het bouwen van de uitbreiding van het kindertehuis gaat 
gestaag verder. De vloer van het waterreservoir is bijna af. 
Deze week zullen we de bovenkant doen. Het is verstevigd 
met staal omdat in dit gebied soms lichte aardbevingen 
voorkomen. Dit grote waterreservoir zal ons helpen om 
tijdens het droge seizoen genoeg water te hebben. 
 
De meeste mensen die mee werken aan de uitbreiding zijn 
ongeschoold. Dat is soms wel een beproeving maar het is 
ook om deze mensen te helpen. De mannen leren een vak 
en ontvangen loon om hun families te onderhouden. We 
zien veel ten goede veranderen bij de mensen in Tana 
Mbanas. Bid dat de mensen niet alleen aan de buitenkant 
zullen veranderen maar ook van binnen, in geestelijk 
opzicht. 
 
Vandaag is een drukke dag. We gaan cement storten voor 
de bovenkant van het waterreservoir. De mannen werken in 
3 ploegen van 30 personen, ook om ’s nachts door te werken. Er zijn hier geen mooie betonwagens met kant en klaar beton. Al 
het cement wordt gemixt in 3 kleine cementmolens. Het is dus noodzakelijk dat de mannen aan één stuk het werk afmaken 
omdat er geen naden mogen ontstaan in de vloer. 
 
Uitgeslapen 
Er gebeurde ook nog iets grappigs. Van de staf van het kindertehuis wonen er 6 apart in een gebouw. Op de een of andere 
manier waren ze de sleutel van de buitendeur kwijtgeraakt. Toen zij om 5:30 uur ’s morgens naar het kindertehuis wilden, 
konden ze er niet uit. Ik weet zeker als ze geroepen hadden dat ik het gehoord zou hebben, maar ze wilden mij niet zo vroeg 
wakker maken. Dus wachten ze netjes tot ik om 7:00 uur de generator aan ging zetten. Ze zullen die morgen wel wat harder 
hebben moeten lopen om de kinderen te verzorgen. En ze hebben nog steeds de sleutel niet gevonden! 
 
Bezoek 
We hebben de afgelopen maanden ook wat bezoekers gehad. In januari kwamen er twee onderwijzeressen, Joyce en Mieke, 
uit Holland. Ze hebben drie maanden geholpen in de school en de kinderen waren dol op ze. 
Onze zoon Gary met zijn vrouw Ria uit Canada kwamen ook voor een paar weken op bezoek. 
In die tijd kwam ook Elien voor haar jaarlijks bezoek. Ze vertrokken allemaal dezelfde tijd en moesten zelfs eerder vertrekken 
omdat de vluchten van Sumba naar Bali niet doorgingen. Zodoende hebben ze nog 6 dagen op Bali gewacht op hun aansluiting 
naar hun thuisland. 
We hadden een goede tijd met elkaar. In juli hoopt onze nicht met haar man  (Aline en Cor) te komen voor een paar weken. 



Hulp 
Vorige week toen we terugkwamen van boodschappen doen 
in de stad, kwam iemand hulp inroepen voor een ziek 7 jarig 
meisje. Ze had malaria en een hele stijve nek. We reden direct 
terug naar de stad en brachten haar in het ziekenhuis. De 
dokters waren bang dat ze hersenvliesontsteking had maar 
gelukkig was dit niet zo. Ze is nog steeds erg ziek en ze heeft 
moeite om haar ogen open te doen. Ze zal nog een tijdje in 
het ziekenhuis blijven. Er is ook een 1 maand oude baby die 
erg ziek is. Zijn ouders willen hem aan het kindertehuis geven 
maar de rest van de familie moet dat eerst goedkeuren. 
 
Ruzie 
De vader van de tweeling, Sarah en Johannah (wonen in het 
kindertehuis), heeft zijn eigen moeder mishandeld. Hij hoorde 
dat zijn vrouw en zijn  moeder ruzie hadden. Toen werd hij zo 
kwaad dat hij het huis binnenstormde. Zijn vrouw rende weg, 
toen sloeg hij zijn moeder eerst met een stuk steen en toen 
nog met een stok en uiteindelijk stak hij haar met een mes in 

het gezicht. Hij zit nu opgesloten in het huis van de burgemeester maar voor hoe lang? Het komt zo vaak voor dat mannen hun 
vrouwen mishandelen. 
 
Tot slot 
We hebben een voortdurend tekort aan geld voor de dagelijkse zorg voor het kindertehuis. Het komt ook omdat de Rupiah 
sterker is dan de Amerikaanse dollar. We ontvangen dus minder Rupiah voor onze dollars. Maar toch erkennen we de zorg van 
de Heere, Die elke keer weer voorziet in onze behoeften en we blijven ook voor de toekomst op Hem vertrouwen. 
 
Gedenk ons in uw gebeden. We danken u voor uw voortdurende steun. Dat we de Naam van de Heere zullen aanroepen voor 
alles wat we nodig hebben in het dagelijks leven. 
 
Ontvang onze hartelijke groeten, 
namens de medewerkers, 
 
Bill Sommer 
 
 
 
Oproep 
We bidden voor uw voortdurende steun, in gebed én 
financieel. Door de uitbreiding van het kindertehuis zullen er 
steeds meer kinderen gaan komen. Hierdoor zullen ook de 
dagelijkse kosten hoger worden. 
 
U kunt óók een kind sponsoren van het kindertehuis 
“Pengharapan” (Hoop). Voor € 22,50 per maand geeft u 
een kind hoop voor een betere toekomst. 
Stuur een e-mail naar: sumbamission@filternet.nl of neem 
contact op met Alexander van de SDOK: 0183-561186 
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