
 

 

 
 
Lieve Sumba mission vrienden, 
 
Het is weer tijd om jullie bij te praten over alles wat er op Sumba 
gebeurt. Op het terrein waar het kindertehuis staat wordt er niet meer 
gebouwd. Nu de school ook af is en in gebruik is genomen, zijn de 
dagen gevuld met het dagelijks werk van alle dag. Toch zijn er weer 
nieuwe ontwikkelingen de laatste maanden. 
 
We mogen ervaren wat Jeremia schrijft in Klaagliederen 3 vers 22 en 
23: “Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen 
grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt Uw 
trouw.” Als we hier over nadenken, schamen we ons en kunnen we moe raken van ons zondig 
bestaan. Maar ook hoopvol omdat de Heere niet zal verlaten wat zijn hand begon, ook hier op 
Sumba. Ondanks alle tekortkomingen van onze kant en de teleurstellingen die we van tijd tot 
tijd ervaren, kunnen Gods wil niet tegenhouden. Hij heeft beloofd dat na berouw en bekering er 
vruchten zullen zijn. Hij zegt: Vrees niet, Ik zal het doen! 
 

Nieuwe truck 
We hebben inmiddels een 2e hands truck kunnen 
kopen. Deze truck staat hoog op de banden en 
heeft een vierwielen aandrijving. Hij is sterker en 
erg comfortabel. Het is wel ouder dan de vorige 
truck, die we verkocht hebben. We kunnen er 10 
personen mee vervoeren. Met de verkoop van de 
oude truck en $ 11.000 hebben we deze truck in 
Jakarta kunnen kopen. Tot nog toe zijn we er erg 
blij mee. 
 

 
Huis in de stad 
We zijn ook een huis aan het bouwen in de stad Waingapu. Dit wordt een plek voor de 
studenten die in de stad studeren en ook voor ons als we in de stad verblijven. 
Het huis is van Christina Sihombing (moeder/ 
manager van het kindertehuis). Zij heeft 3 jaar 
geleden de grond gekocht. Het is een prachtige plek 
bovenop een heuvel. Aan de ene kant kun je de zee 
zien en aan de andere kant kijk je een vallei in, 
omringd door heuvels. Sumba Mission zal dit huis 
voor $ 2000 per jaar huren. Iedereen kijkt uit naar 
het moment dat het huis klaar zal zijn. Als we naar 
de stad gaan hebben we een plekje om te 
verblijven. Ook zal er een fax komen zodat we 
elkaar weer makkelijker brieven kunnen sturen. 
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Bezoek 
Op dit moment zijn er verschillende bezoekers vanuit Nederland en Canada. Zij helpen tijdens 
hun bezoek mee in het kindertehuis of geven les. Familie Bergshoeff is hier nu voor de 3e keer. 
Het is goed dat ze kunnen zien wat er met al het geld gebeurt wat in Nederland wordt 
ingezameld. Zo leidt de Heere mensen op ons pad om de zending op Sumba mogelijk te 
maken. We danken hen én iedereen in Holland, Canada en Amerika voor hun steun en inzet 
voor het werk hier. 
 
School 
Op de school verloopt alles goed. Maar we missen 
Hariyanti. Zij is verder gegaan met haar studie voor 
onderwijzeres in Jakarta. Christina is druk bezig met 
het vinden van leerkrachten. Ook moet er voor het 
gouvernement allerlei rapportages worden ingevuld 
met betrekking tot de school en het kindertehuis. 
Morgen komen er 3 leerkrachten voor een gesprek 
en zij komen ook de school bekijken. Als ze bij ons 
willen werken is dat ook voor hen een ingrijpende 
beslissing. Tana Mbanas is zo’n verlaten en 
afgelegen streek van Sumba. 
(NB: Inmiddels hebben we vernomen dat er één leerkracht is aangenomen en op dit moment 
lesgeeft.) 
 
Bezoek aan Nederland 
We willen u ook vertellen dat ik in december een bezoek hoopt te brengen aan Canada. Op de 
terugreis zal ik Nederland bezoeken. Ik hoop daar van 5 januari tot 18 januari (2010) te 
verblijven.  
Wilt u dat ik in déze periode bij u komt vertellen over het Sumba Mission Project, neem dan 
contact op met Cor en Aline Bergshoeff, tel.nr: 0182-387894, e-mail: info@sumbamission.nl. 
(Ook voor presentaties op een ander tijdstip kunt u met hen contact opnemen). 
 
We danken u voor uw voortdurende steun, liefde en gebeden. Bid of God veel harten zal 
aanraken om ons te helpen in onze dagelijkse noden. 
 
 

Groeten van ons allen, in Christus verbonden, 
Bill en Marion Sommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PS.: 

Als u de nieuwsbrief per post krijgt, maar ook over e-mailadres beschikt, wilt u dan uw e-mail 
adres doorgeven op info@sumbamission.nl. Dit bespaart weer portokosten. 


