
Pagina 1 van 2 

 
 
 

juli 2006 
 
Beste Sumba Mission vrienden, 
 
Het is weer tijd voor een nieuwsbrief. Opnieuw erkennen we de goedheid en voortdurende zorg van de 
Heere God van hemel en aarde over ons allen hier op Sumba. Hij spaarde ons leven en voorzag elke dag in 
onze behoeften. Hij gaf ons gezondheid en kracht om ons werk te doen. En we mogen nog steeds het 
kostbare Woord van God horen en doorvertellen aan de kinderen van Tana Mbanas. We bidden dat de 
Heilige Geest de middelen wilt gebruiken om door te werken in de harten van de kinderen voor hun eeuwig 
behoud. We kunnen het zelf niet doen, maar alles is mogelijk bij God. Bid voor ons dat ondanks dat niet wij 
in staat zijn om deze kinderen te redden, dat God bekering en redding zal geven tot eer en verheerlijking van 
Zijn Naam. 
 
De uitbreiding 
De uitbreiding van de aanbouw van het kindertehuis 
gaat langzaam vooruit. Het ondergrondse 
waterreservoir is nu af en er komt langzaam water in 
van de put. Zo zullen we wat reserves hebben in 
augustus als de put leeg zal komen te staan. Volgend 
seizoen, als de Heere wil, hopen we het te vullen met 
regenwater.  
De eerste slaapkamers zijn bijna klaar, de kinderen 
kunnen er dan gebruik van maken. Wat fijn zal zijn 
omdat we ook weer 4 nieuwe kinderen erbij hebben 
gekregen. De regenpijpen en de waterleidingen zijn 
geplaatst. Het ging goed al duurde het wel langer. Er 
was ook veel geduld nodig omdat we met de lokale 
bevolking hebben gewerkt. Voor hen was dit ook 
nieuw.  
 
We zijn gezegend met een lange moesson periode. Het duurde 2 maanden langer dan normaal. Zo hebben 
we voorlopig ook genoeg water. Het is nu winter met temperaturen van 19 graden ’s nachts, om te rillen, 
maar ’s middags loopt de temperatuur alweer op naar zo’n 32 graden.  
 
Verdriet 
We hadden een verdrietige gebeurtenis vorige week donderdag. Ik werd geroepen om naar een erg zieke 4 
maanden oude baby te komen kijken. Een van onze medewerkers was daar pas geweest en had de ouders 
verteld om naar de kliniek te gaan met de baby om antibiotica te krijgen. Op dat moment hadden wij geen 
antibiotica meer. De verpleegster heeft toen de baby wat vitamines gegeven. Wij wisten dit nog niet en 
dachten dat het beter ging. Maar toen ik ging kijken bleek dat de baby erg ziek was vanwege longontsteking 
en ondervoeding. Ik bracht de baby direct naar het ziekenhuis maar na een paar uur overleed hij. Ik was erg 
van over m’n toeren. Door verkeerde zorg was een prachtige baby overleden. Ik zie nog steeds de ogen van 
de baby voor me.  
 
Nieuwe kinderen 
Ik ging op vrijdag naar de markt in de stad. Daar kwam een man naar me toe. Zijn vrouw was weggelopen 
en hem met 4 kinderen achtergelaten. Ze wilde ook niet meer voor de kinderen zorgen. Hij vroeg me of wij 
voor de 3 jongste kinderen wilde zorgen. Ze heten Esther van 6 jaar, Estal van 5 jaar en Vivi van 4 jaar oud. 
Het zijn lieve kinderen. Het is altijd weer fijn als er kinderen in het tehuis komen om voor hen te zorgen en 
hen over God te vertellen. Vorige week kregen we Arni van 6 jaar oud. Hij heeft geen ouders meer. 
De kinderen van het kindertehuis zijn ook blij om weer nieuwe broertjes en zusjes te krijgen. Topan heeft 
een boezemvriend gevonden in Estal. Ze zijn onafscheidelijk. 
Soms maak ik me zorgen over alles wat nodig is voor hen elke dag. Maar dan bedenk ik weer dat de Heere 
al 7 jaar voor ons zorgt. Dan voel ik me beschaamd. 
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De school 
Deze maand juli hopen we met onze eigen school te beginnen. Er komt een Indonesische lerares voor 3 
maanden proefdraaien. Denk ook aan ons met dit werk. Het is een absolute noodzakelijkheid om een eigen 
school te openen omdat de school van de regering beneden niveau is. Afgelopen jaar zijn we begonnen met 
een kleuterklas en nu kunnen verschillende kinderen letters lezen en schrijven. Op de school in het dorp 
mag je er pas heen als je 7 of 8 jaar bent.  
 
Truck 
We hebben elke dag plezier van de nieuwe truck, die we vorig jaar hebben gekregen van jullie. Het is een 
stuk gemakkelijker om naar de stad te gaan en we kunnen veel meer boodschappen mee nemen. We 
hebben de oude truck laten opknappen en die gebruiken we voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als een van 
ons in de stad is en een patiënt moet naar het ziekenhuis worden gebracht. We zijn de enige met vervoer in 
60 km omtrek. 
 
Bezoek 
We verwachten wat familie over uit Holland. Cor en Aline met hun twee zoons. Marion heeft ook 
toestemming gekregen van haar specialist om voor enkele maanden naar Sumba te komen. Ze heeft 
medicijnen om haar ziekte te stoppen. Elke maand krijgt ze onderzoeken. Ze staat ook op een wachtlijst om 
een knieoperatie te ondergaan. Dit zal waarschijnlijk pas in januari 2007 plaatsvinden. Het zal fijn zijn om 
weer samen te zijn. 
 
Sponsoring 
Als er mensen zijn die kinderen sponsoren, is het fijn 
als u hen schrijft. De kinderen zullen dan 
terugschrijven. Als u meer wilt weten over sponsoring 
kunt u contact opnemen met Cor en Aline Bergshoeff. 
We zijn ook op zoek naar iemand die de lerares kan 
sponsoren.  Dit is namelijk een grote uitgave voor ons. 
De kosten zijn zo’n 200 dollar per maand. We 
vertrouwen dat de Heere ook hierin zal voorzien. 
 
Steun 
We vragen uw voortdurende gebed en financiële 
steun. Veel mensen zetten ergens een project op en 
na een paar maanden vertrekken ze weer. Maar het 
heeft altijd steun nodig. Ook wij waren van plan om 
alleen het project van de waterput te begeleiden maar 
toen zagen we de lichamelijke en geestelijke nood van de deze mensen, met name de vrouwen en kinderen. 
We moesten blijven op Sumba. Er zijn al veel dingen ten goede veranderd maar er moet nog veel gedaan 
worden. Met God zijn alle dingen mogelijk! 
 
Elke dag zijn we bezig met de kinderen. Het geeft veel vreugde en het is de moeite waard. Onze vreugde zal 
compleet zijn als we zien dat de kinderen hun hart aan de Heere geven. 
Na de uitbreiding zal er ruimte zijn voor 120 kinderen. Dank God voor alles wat Hij heeft gedaan. 
 
Ik weet dat er veel plaatsen zijn waar de nood hoog is en waar geholpen moet worden. En Sumba is een van 
die plaatsen. Vergeet de zending op Sumba niet. Dank u voor uw hulp en gebeden. Dat God ons zal 
bewaren en beschermen in deze tijd. 
 
Groeten in Christus van Marion en Bill Sommer. 
 
 
Oproep 
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 

 
 
 
 

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 


