
 

 

 
Lieve Sumbavrienden, 
 
Verlof in Canada 
Deze keer ontvangt u een brief vanuit Canada omdat ik met verlof ben. 
Marion vierde samen met onze kinderen en kleinkinderen haar 
verjaardag op 30 april. Op 9 mei waren we 50 jaar getrouwd. We 
hebben dit met onze vrienden dichtbij en van ver gevierd. We hebben 
vele lieve wensen ontvangen vanuit Canada, Amerika en Nederland. 
Ook ontvingen we $ 6000 voor het Sumba Mission Project. We willen u 
allen hartelijk bedanken voor alle lieve wensen. Juist dan is het nodig 
om op te merken: Wat kunnen we aan God geven voor al Zijn goede 
gaven. Vaak nemen we de zegenen van God aan alsof we er recht op 
hebben. En klagen we als de dingen niet gaan zoals wij dat willen. God geve dat we klein van 
onszelf denken zodat we ons verwonderen mogen hoe groot God is en hoe geduldig en goed 
Hij voor ons is. 
Het is goed om thuis te zijn met Marion en de kinderen, kleinkinderen en al onze vrienden. 
 
Sumba 
Alles gaat goed op Sumba. De kinderen zijn gezond en groeien goed. Zelfs Anita, het 1-jarige 
meisje met een lichamelijke beperking, gaat redelijk goed. Ze krijgt nog wel medicijnen voor 
haar tbc. Ze groeit alleen niet goed. Ze weegt nog steeds 4 kilo. Als ze 10 kilo is aangekomen 
willen de dokters kijken of ze ook inwendige afwijkingen heeft. Anita is de lieveling van iedereen 
en komt geen aandacht te kort. De kinderen vinden het heerlijk om haar vast te houden.  
 
Onderwijs 
Het onderwijs op de school verloopt ook goed, ondanks dat niet iedereen leerkracht is. Harianti 
vertrekt in juli naar Jakarta om haar Masters degree te halen. De 5 medewerksters die ook 
lesgeven, volgen een studie voor onderwijzeres. We hopen en bidden dat we het volgend 
schooljaar 2 leerkrachten erbij hebben. 
 
Truck 
Net voordat ik naar Canada vertrok, ging de 
truck weer stuk. Er moet iedere keer veel aan 
gerepareerd worden doordat de weg in zo’n 
slechte conditie is. Pas belde Christina dat, 
toen ze naar de stad reed, een band verloor 
tijdens het rijden. Ze was gelukkig niet erg 
geschrokken. Maar de truck is ons enige 
middel om in de stad te komen. Daarom 
hebben we besloten om een nieuwe truck te 
gaan kopen. Na mijn terug keer zal Christina in 
Bali mij opwachten waarna we naar Jakarta 
reizen. 
Daar heeft haar broer gekeken naar wat trucks 
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zodat we gericht kunnen kijken. De nieuwe truck zal tot zo’n 6 personen moeten kunnen 
vervoeren. Deze kost ca. $ 30.000 wat veel geld is. We hopen dat we dit geld kunnen 
inzamelen met Gods hulp en zegen. 
We hebben nog wel een kleine truck om boodschappen mee te doen. We kopen per keer zo’n 
500 tot 1000 kilo aan rijst, suiker en meel. 
 
Terugkeer 
Ik hoop 26 mei weer terug te keren naar Sumba, via Hong Kong. Na ons bezoek aan Jakarta 
hopen we op maandag door te reizen naar Sumba. Samen met 2 dames uit Nederland, die hun 
vriendinnen komen bezoeken, die bij ons vrijwilligerswerk doen. 
 

Watervoorziening  
De winter is begonnen, dit betekent voor ons 
het droge seizoen. De temperatuur zal lager 
zijn, zo  tussen de 20 en 32 graden. Het zal 
dan niet meer regenen tot november of 
misschien zelfs december.  
 
We hebben problemen met de pomp van de 
watervoorziening. Deze moet ook vervangen 
worden. Deze pomp heeft het 9 jaar goed 
gedaan. We zijn zo blij met het waterreservoir 
onder het kindertehuis want we hebben nu wel  
genoeg water voor het kindertehuis maar 
helaas niet voor de mensen uit de omliggende 
dorpen. 

 
Pinksterfeest 
Ik kijk er naar uit om weer naar Sumba te gaan en daar het werk weer te gaan doen. Wilt u ons 
gedenken in uw gebeden? Vraag de Heere dat Hij zijn Geest zal uitstorten zodat zondaren 
bekeerd zullen worden. Dat de vraag die gesteld werd door de mensen tijdens het Pinksterfeest 
ook hier mag worden gehoord. “Wat moet we doen om gered te worden?” Zo mogen we dit 
Evangelie ook hier bekend maken. Dit is ook mogelijk dankzij uw hulp en steun.  
 
We bidden dat God Zijn Woord zal zegenen aan de kinderen van het kindertehuis en de 
zondagsschool en de jongeren die de bijbelstudie volgen en de kerkelijke gemeentes hier in 
Tana Mbanas. Zodat Zijn Naam verheerlijkt zal worden. 
 
 
Hartelijke groeten van ons allen, 
Marion en Bill Sommer 


