Lieve Sumba Mission vrienden,
Elli.
De tijd glipt door onze handen heen maar door Gods goedheid zijn we allen in goede
gezondheid behalve Elli. Zij verblijft op dit moment in het ziekenhuis in Jakarta. Dit is
gespecialiseerd in cardiologie en hartoperaties.
Het was eerst de bedoeling dat Elli op 28 september geopereerd zou worden. Maar omdat
haar gebit zo slecht is moesten eerst al haar tanden worden getrokken om infecties te
voorkomen. De operatie is nu gepland op 30 oktober.
Harianti, één van de medewerkster van het kindertehuis, verblijft daar met Elli. Harianti komt
ook uit Jakarta en samen met haar vrienden zullen ze Elli verzorgen. In Indonesië is het de
gewoonte dat de familie voor de patiënt zorgt. Ze moeten ook zelf voor bloed zorgen wat nodig
is voor de bloedtransfusies tijdens de operatie.
We zijn dankbaar voor de snelle reacties van de mensen na het lezen van de oproep van Elli’s
hartoperatie. Met name omdat het hele bedrag vooraf betaald moet worden. Tot nu toe hebben
we al € 1.840,00 mogen ontvangen aan extra giften. Nogmaals hartelijk dank aan alle gevers!
We voelen ons klein als we denken aan de grote God die voor ons zorgt. Voor al de vrienden
die voor ons bidden en financiële steun geven. Wilt u Elli en de anderen kinderen in uw
gebeden gedenken?
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Bezoek
We hebben bezoek gehad van onze predikant uit Canada, dominee Kelderman, en ouderling Schmid. Het was een fijne tijd
en ook bemoedigend om te zien dat er mensen geïnteresseerd zijn in ons project. De Heere zegent ons met Zijn goedheid,
elke dag weer. Gedurende het 10-daagse bezoek heeft Ds. Kelderman 17 kinderen van het kindertehuis gedoopt. Het was
een grote gebeurtenis in TanaMbanas. Veel mensen bezochten de dienst. We hebben ook alle ouders van de dopelingen
uitgenodigd. Velen zijn gekomen, sommigen moesten er 7 km voor lopen.
School
Harianti en Christina zijn op Jakarta ook op zoek naar meer
onderwijzers voor onze school. We hebben er 3 nodig. Het is
moeilijk om onderwijzers aan te trekken naar dit verlaten gebied.
En met een loon zonder pensioenopbouw. Christina belde ons
vanmorgen dat ze een mannelijke leerkracht hadden ontmoet die
geïnteresseerd is. Hij is ook gespecialiseerd in houtbewerking,
wat ook een groot voordeel is. Alles is in de handen van God en
we mogen vertrouwen dat Hij erin zal voorzien.
De muren van het nieuwe schoolgebouw staan overeind. Op dit
moment wordt er niet gebouwd omdat we wachten op fondsen
die nodig zijn om het gebouw af te maken.
We kijken ook uit naar het bezoek van 3 dames uit Nederland.
Het zijn 2 onderwijzeressen en een doktersassistente. Het zal
voor de rest van de medewerkster een grote hulp zijn omdat er
zoveel werk te doen is. De griep heerst onder de kinderen wat
extra was veroorzaakt, maar we horen niemand klagen.
De dorpsschool heeft een nieuw schoolhoofd. Hopelijk zal hij vaker op school aanwezig zijn en ook de rest van de
leerkrachten hierin stimuleren. We zien zo vaak dat de kinderen aan het buiten spelen zijn omdat er geen leerkracht is. Er
was een feest om het nieuwe schoolhoofd te verwelkomen. Ook is er een start gemaakt met de eerst en tweede klas van het
voortgezet onderwijs. We waren niet in staat om erbij te zijn maar Martine, een van onze leerkrachten ging in onze plaats.
Nederland
Deo Volente 12 november hopen we naar Nederland te komen. Er worden dan op verschillende plaatsen avonden
georganiseerd. Daar zullen we over het Sumba Mission Project vertellen. Als u ook ons wilt ontmoeten of een avond wilt
organiseren neem dat contact op met de fam. Bergshoeff tel.: 0182-387894 of mail naar sumbamission@filternet.nl

We kijken er naar uit om u te ontmoeten.
Groeten van ons allen, Bill en Marion Sommer

