
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Sumba Mission vrienden, 
 
Nieuwjaarswens 
God heeft ons weer een nieuw jaar gegeven. Wat een zegen, maar laten we niet vergeten waarom. 
Voor ons is het nog genade tijd, een tijd om tot God terug te keren en om Zijn Naam aan te roepen. 
Dit moet voor ons het meest belangrijke zijn in alles wat we gaan doen in dit nieuwe jaar. De Heere 
roept ons en heeft alles al klaargemaakt om ons te redden. Laat ons dagelijks gebed zijn: Heere, 
leer ons Uw weg. Vanuit onszelf willen we onze eigen weg gaan. Maar wat een verandering als 
God, door Zijn Woord en Geest, ons ontdekt wie we zijn. Dan leren we dat we in onszelf niets zijn, 
maar vijanden van God en van onze eigen redding. Dan volgt wat David schrijft en belijdt: ”Mijn 
tranen zijn dag en nacht mijn voedsel”. Dan lijkt het onmogelijk om gered te worden, maar wat een 
wonder, als we dan tot God bidden. Dat de Heere deze zegen aan jullie zal geven. Dan zal het jaar 
2007 nooit worden vergeten. Denk u dat de ”verloren zoon“ uit Lukas 15 ooit de open armen van 
zijn vader is vergeten toen hij thuiskwam? Onmogelijk! Wat heerlijk is de vrede en vreugde als de 
zonden vergeven zijn. 
Dit is onze nieuwjaarswens voor u. 

                Januari 2007 
Terug op Sumba 
Veel is er gebeurd sinds mijn terugkeer naar Sumba. Het duurde 2 weken om gewend te raken aan het warme, vochtige 
klimaat. Nu de regentijd is aangebroken is het minder benauwd en makkelijker voor iedereen. 
 
Ons huis is erg eenzaam zonder Marion. Zij verblijft in Canada voor een knieoperatie. We hopen en bidden dat ze in de 
toekomst terug kan keren naar Sumba. 
 
Kerstfeest en Nieuw Jaar 
Het kerstfeest was een heerlijk feest. Er kwamen 185 kinderen. We 
geven elk jaar aan al de kinderen nieuwe kleding. Maar nu hadden we 
toch tekort. We hebben uit het kindertehuis kleren gehaald voor de 
kinderen die nog niets hadden gekregen. Het kerstfeest werd ook druk 
bezocht door de gemeenteleden.  
 
Eben, Anita en Nuri die in de stad Waingapu op het voorgezet  
onderwijs zitten, waren tijdens de feestdagen thuis. Ze vonden het fijn 
om na zo’n lange periode weer in het kindertehuis te zijn. Na twee 
weken zijn de scholen weer begonnen en zijn ze weer teruggekeerd 
naar de stad. 
 
Op nieuwjaarsdag heb ik in de kerk van Tana Mbanas gesproken over 
psalm 91 : 1 en 2. Over de noodzaak van  het kunnen schuilen bij God. 
Omdat het nieuwjaarsdag was namen we alle 52 kinderen mee naar de 
kerk. Tenminste dat dachten we. Al snel ontdekte iemand van de staf dat we Aulea waren vergeten, een 6 maanden oude baby. 
Christina ging terug en vond Aulea heerlijk aan het spelen in haar bedje. Zo waren we met 66 personen in de kerk. Dit was de 
helft van de kerkgangers. 
 

Het kindertehuis 
Het aantal kinderen blijft groeien in het kindertehuis. We zijn zo 
dankbaar voor de extra kamers die we hebben gebouwd. De Heere 
is goed voor ons allen. 
 
We hebben inmiddels 5 nieuwe baby’s gekregen. Een meisje van 14 
maanden, Sarah, woog 3 kilo toen ze werd gebracht. Ze werd gelijk 
naar het ziekenhuis gebracht. Maar ze bloedde inwendig vanwege 
de ondervoeding en de dokters konden haar leven niet redden. 
Yohannes (17 jaar) heeft besloten om niet langer in het tehuis te 
blijven wonen. Hij heeft er 5 jaar gewoond. Toen hij kwam was zijn 
lichaam bedekt met zweren en het duurde lang voordat hij daarvan 
genezen was. Hij woont nu weer bij zijn ouders. 
 
 
 
Hier ziet u Ricki. Hij is 1 jaar oud. 



Lena, een meisje wat voor ons werkte, is ook vertrokken. We kregen een brief van iemand 
anders waarin stond dat ze naar huis moest terugkeren om daar te werken. We hebben gelukkig 
een ander meisje gevonden die de was wil doen in het kindertehuis. Het is nu extra druk met de 
nieuwe baby’s. 
 

De regentijd 
De regentijd is aangebroken en we hebben zo’n 
15 centimeter regen gehad. Het nieuwe 
waterreservoir is al halfvol. Dit is ook een goede 
tijd om bomen te planten. Zo hebben we 
verschillende fruitbomen gepoot, zoals: Mango, 
Papaya, Jackfruit, Avocado. Dit hebben we op het nieuw gekochte stuk grond 
gedaan. 
De kinderen hebben ook zelf maïskorrels gepoot. Ze zijn er erg trots op en zijn 
benieuwd wanneer het plantje uit de aarde komt. 
 
Werk 
Het aangebouwde gedeelte aan het kindertehuis is nog niet helemaal klaar. De 
tegelzetter is vaak ziek waardoor er weinig vooruitgang is. De keuken, 

wasruimte en sommige slaapkamers moeten nog betegeld worden. De mannen zijn druk bezig met het maken van meubilair 
zoals: bedden, kasten, tafels, stoelen en schooltafels en  bureaus. Over een paar maanden zullen ze daarmee klaar zijn.  
 
En we zijn begonnen met het fundament te leggen van de Christelijke School Pengharapan (Hoop).  
 
Ontmoeting met leerkrachten 
De leerkrachten van de dorpsschool kwamen op bezoek. Ze spraken hun bezorgdheid uit dat er zo weinig gemeenteleden naar 
de kerk kwamen als de dominee er was. Ze vroegen mij wat zij er aan konden doen. Ik vertelde hen dat zij ook verantwoordelijk 
zijn om het zaad te zaaien door te vertellen uit de Bijbel. Zij gaven de dominee de schuld omdat het zijn verantwoordelijkheid is. 
We hadden een lange discussie en ik hoop en bid dat de Heere dit wil gebruiken om hen te laten zien dat ook zij 
verantwoordelijk zijn voor hun leerlingen. Ook in geestelijk opzicht. We hebben afgesproken om elkaar om de week te 
ontmoeten en over allerlei zaken met elkaar te spreken. 
 
Groet 
Ik denk nog vaak terug aan de fijne tijd die ik heb gehad tijdens mijn bezoek aan Canada en Holland. Om vrienden en familie te 
ontmoeten. Het is om stil van te worden, zoveel belangstelling en betrokkenheid te ervaren voor het werk op Sumba. 
Dat de Heere u rijkelijk mag zegenen met zijn nabijheid in het jaar dat voor ons ligt. We weten niet wat dit nieuwe jaar ons zal 
brengen, maar als we verzekerd zijn van de schuilplaats bij de Allerhoogste, zal alles goed zijn. 
We danken u voor uw voortdurende steun en gebeden. 
 
Groeten van de medewerkers en Bill en Marion Sommer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep 
Er wonen nu 52 kinderen in het tehuis. Er worden inmiddels 34 kinderen gesponsord, daarvoor onze hartelijke dank. Wilt u 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 de SDOK: 0183-561186 
 
Wilt u in uw gemeente een huis-aan-huis collecte organiseren voor het Sumba Mission project? Neem dan contact met ons op. 
 
Wist dat we ook presentaties geven? Voor uw bedrijf, op de (zondag)school of vrouwen-/mannen-/jeugdvereniging, op de club, 
of verzorgingstehuis, op de zendingsmarkt,  bij u thuis voor de bijbelstudiegroep, op een gemeente avond. Neem dan contact 
met ons op voor de mogelijkheden. 
 
werkgroep Sumba Mission 
Aline en Cor Bergshoeff. 
 


