Lieve Sumba Mission vrienden,
Weer terug
Het is alweer een week geleden dat ik terug ben in het kindertehuis. We moesten
een week wachten op Bali voor een vlucht naar Sumba vanwege de drukte rond de
feestdagen.
Het is eenzaam in ons huis omdat Marion in Canada moest achterblijven om
behandelingen te krijgen voor haar ziekte.
Bezoek
We kijken terug op fijne bezoeken in Holland. We hebben daar presentaties
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gehouden op scholen, jeugdvereniging en gemeenteavonden over het werk hier op
Sumba. Ook in Canada en Amerika hebben we fijne presentaties gehad. We hebben
veel giften ontvangen waardoor het mogelijk is om het dak op de school te bouwen.
Dit alles is een grote bemoediging voor ons. De Heere is goed en doet goed, élke keer weer opnieuw. Hij heeft
gezegd: ”Vrees niet, Ik ben met jullie en Ik zal jullie helpen”. Als we daaraan denken voelen we ons zo nederig
en klein vanwege zo’n grote liefde en zorg voor ons. We danken u allen vanuit ons hart. U mag weten wat God
heeft gezegd, dat God dit ook aan u ten goede zal doen komen. Bid u alstublieft of God ons wilt zegenen met al
deze kinderen.
Druk
Het is hier gelijk weer druk. Er zijn 3 nieuwe baby’s in het tehuis gekomen. Nu wonen er 61 kinderen. De 3
tieners die in de stad studeren hebben vakantie en helpen nu ook mee in het kindertehuis. Het aantal
medewerkers is ook toegenomen. Er zijn nu 15 medewerksters waaronder ook de leerkrachten. Er is nu ook
een leerkracht voor 2 weken om te kijken of ze hier wilt werken. Ze komt van Sumatra. We bidden dat ze mag
komen. Het zou voor de school ook zo fijn zijn. Er is veel werk gedaan en we hopen dat de Heere ons de
gezondheid en de kracht zal geven om het werk voort te zetten.
Vrijwilligers
De drie dames uit Nederland (Zeeland) die voor 3 maanden
vrijwilligerswerk hebben gedaan, zijn inmiddels weer thuis.
We hebben ervan genoten dat jullie er waren. Dank jullie
wel, Arieke, Monica en Marjon. Ook dank aan jullie ouders.
Inmiddels hebben we Erica uit Zwijndrecht en Hanneke uit
Nieuwleusen verwelkomd. Zij hopen ook voor 3 maanden
ons te helpen.
Water
Het regenseizoen is aangebroken maar we hebben alleen
maar wat kleine buien gehad. De rivieren staan nog steeds
droog. Desondanks hebben we in ons reservoir nog
genoeg water. Niet alleen voor onszelf maar ook voor alle
dorpen rondom ons.
We hebben ook nog wat fruit van onze eigen fruitbomen:
mango, papaja en ananas. Op dit moment zijn de jongens
maïs, zonnebloemen en watermeloen aan het poten. En
ook wat maïs om te roosteren.
School
We zijn druk bezig met het uitdenken hoe het dak van de
school erop moet komen, met houten of stalen spanten. Ik
heb wat prijzen van stalen spanten, maar de constructie
bevalt me niet. Dus ik denk dat ik de spanten zelf maak van
hout. Hierdoor heeft ook de lokale bevolking weer werk.

Christina
Christina, die het kindertehuis leidt, moest voor een
galblaasoperatie naar Bandung. Harianti is met haar
meegegaan om voor haar te zorgen in het
ziekenhuis. Dat is hier de gewoonte. Ondertussen
zullen ze daar ook aan verschillende organisaties en
bedrijven hulp vragen om het kindertehuis te
steunen met allerlei middelen. Christina, Harianti en
Martina (Indonesiërs) helpen ons enorm om allerlei
dingen te regelen en organiseren. Zonder hen zou ik
niet weten waar ik moest beginnen. We hopen en
bidden dat de Heere de operatie van Christina wilt
leiden en dat het goed mag gaan en dat ze spoedig
weer mag herstellen.

Kerstfeest
Met kerst hadden we hier in Tana Mbanas een dienst. Er waren zoveel mensen dat het bijna niet paste. Ik heb
het verhaal verteld uit Lukas 2 vers 1 t/m 7. Over de grootsheid van onze zonden en over de grootsheid van
Gods liefde, dat Hij Zijn Zoon Jezus gaf. En Zijn liefde voor zondaren. Licht op een donkere plaats. We hopen
en bidden dat God met Zijn Geest wil werken in de harten van de kinderen en van de mensen. Ik weet dat dit
een nieuwsbrief is maar onthoudt dit: De herders wisten van de belofte, Simeon ontving een heldere belofte
maar zij konden niet leven zonder de vervulling van de belofte. En wat deden ze toen ze zagen dat de belofte
was vervuld? In Lukas 2:17a staat:: “En toen zij het gezien hadden maakten zij het aan iedereen bekend wat
over dit Kind gezegd was”. En Simeon en Anna?: “en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem
verwachten”. Is deze belofte voor u en jou al vervuld? En spreken we ervan? Wat betekent de geboorte van
Jezus voor u en jou? Simeon wist het antwoord, nu kon hij sterven. En u? Dan kunt u niet stil blijven!
Groet
Wilt u aan ons blijven denken hier op Sumba en dat God u mag zegenen met de waarheid voor onze ziel. We
zijn u erg dankbaar voor wat u voor ons en de kinderen doet.
Groeten namens allen,
Bill Sommer.

