
 

 
 

Lieve Sumba Mission vrienden, 
 
“De Heere regeert, laat de mensen beven. Uw weg is in de zee en Uw pad is 
door het water en Uw voetstappen zijn niet bekend” 
 
We zijn diep bedroefd omdat de Heere een van onze lieve jongens tot Zich 
heeft genomen. De weg van de Heere is anders dan onze weg. Hij doet wat 
goed is in Zijn ogen en Zijn weg is altijd de goede weg. Heere, geef ons een 
hart dat instemt met Uw wegen omdat dit onmogelijk is vanuit onszelf. 
 

Als u een ouder bent, die een kind verloren heeft, zult u 
het begrijpen wat het is om dit te moeten meemaken. 
David werd geboren op 7 februari 2008. Hij had een 
gespleten lip en geen gehemelte. Toen zijn ouders 
zagen dat David was “misvormd”, wilden zij hem buiten 
neerleggen om hem te laten sterven. Maar er waren ook 
andere mensen die zeiden: “Geef hem aan het 
kindertehuis, zij willen David wel hebben”. Het was 
moeilijk voor David om te leren eten en drinken. Maar hij 
ging groeien en leek een gezonde, sterke jongen. 
 
Afgelopen donderdag stierf David in het ziekenhuis aan 
een longontsteking. Ook bleek dat zijn nieren niet goed 
functioneerden. De dokters hebben hun uiterste best 

gedaan maar konden David niet redden. Het was erg moeilijk voor ons, het voelde alsof een van mijn 
eigen kinderen was gestorven. En toen moesten we terug naar huis met een dode baby. Alle kinderen 
waren overstuur en ook de medewerksters, die voor hem gezorgd hadden, huilden. 
 
We brachten de familie op de hoogte en vertelden hen dat we David wilden begraven op het kerkhof. 
Maar dat wilden zij niet! Ze wilden hem bij hun huis begraven. Ze zeiden dat we er niets mee te maken 
hadden omdat David toch al dood was. Zij zijn de afgelopen 6 maanden nooit op bezoek geweest in het 
kindertehuis, maar zij wilden niet dat wij hem gingen begraven. Het klinkt misschien raar maar de echte 
reden is dat bij een begrafenis heel veel eten wordt geschonken en allerlei spullen worden gegeven en 
dat wilden zij niet mislopen. We zijn tenslotte tot een overeenkomst gekomen dat we David de volgende 
morgen aan hen zouden geven nadat wij een afscheidsdienst hadden gehad in het kindertehuis. De 
dominee kwam om de dienst te leiden. Alle kinderen zaten rondom de kist. Het was allemaal erg 
indrukwekkend. Daarna liepen alle kinderen langs de kist en zeiden hun kleine broertje gedag. 
 
Op dit soort momenten voel ik hoe ik tekort kom in die enorme verantwoordelijkheid om deze kinderen te 
begeleiden. Vaders en moeders, zoek de Heere en bid voor jullie kinderen. We hebben de hulp van God 
nodig om onze kinderen over Hem te vertellen. Dit kunt u ook lezen in psalm 78 vers 1 tot 7. 
 
Lieve vrienden, de familie van David had hem verstoten maar ik mag de hoop hebben dat David verlost 
is van alle pijn en zorg en dat hij nu bij God is. 
 
Bid voor ons en voor de kinderen in het kindertehuis. Dat de Heere zijn Heilige Geest zal sturen om ons 
te onderwijzen en dat wij onze zonden en tekortkomingen zullen belijden. 
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