Beste Sumba vrienden,
We zijn alweer een maand verder in het nieuwe jaar. We hoorden dat
het bij jullie een koude winter is geweest. Dan is het toch fijn om hier te
genieten van het warme weer op Sumba, waar het altijd groen is.
Afscheid
Op dit moment zijn Marion en ik op Bali, vannacht hoopt zij naar
Canada te vertrekken. Het was goed om samen op Sumba te zijn voor
3 maanden. Marion heeft veel werk verzet, nieuwe gordijnen genaaid
voor het kindertehuis, bedovertrekken en nieuwe schooluniformen
genaaid enz. We hopen dat ze in de toekomst weer kan komen. Toen
we vertrokken vanaf het kindertehuis stonden alle kinderen te zwaaien,
dat was een emotioneel moment. Als je al 12 jaar met de kinderen en
de medewerksters samenleeft, voelt het als afscheid nemen van je
familie.
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Marion is op Bali erg ziek geworden en besmet geraakt met knokkelkoorts (Dengue-fever).
Toen ze in Canada aankwam is ze gelijk opgenomen in het ziekenhuis. Na 3 dagen mocht ze
weer naar huis om te herstellen.
Onderwijs
Aan het eind van de week hoop ik naar Kupang,
een stad op het eiland Timor, te reizen. Daar
hopen we leden van het bestuur van de
universiteit van Jakarta te ontmoeten. We zullen
dan spreken over studentleerkrachten die op
Sumba komen lesgeven op school. Martina, het
hoofd van de school, Christina en Nuri, een
student, reizen mee. Nuri zal een toelatingsexamen doen. Het is een bijeenkomst die drie
dagen
duurt.
Er
zijn
seminaars
en
vergaderingen. We hopen en bidden dat de
Heere hierin zal voorzien, zoals Hij heeft gedaan
sinds de dag dat we op Sumba kwamen. De nood voor leerkrachten op school is hoog. Dat
de Naam van God verheerlijkt mag worden en er een getuigenis uitgaat van onze christelijke
school. Bijna alle scholen op Sumba zijn van openbaar onderwijs.
Kindertehuis
In het kindertehuis verloopt alles goed. Enkele kinderen zijn ziek, ze wisselen elkaar af met
verkoudheid, koorts, diarree, malaria enz. Op Bali heb ik wat goede boeken voor de school
gekocht, waaronder een uitgaven van de catechismus in het Indonesisch. Sommige
Nieuwtestamentische boeken zijn ook vertaald in het Indonesisch, zoals Mattheus, Markus
en een deel van Lukas. Dit is gedaan door een organisatie in Nederland, Okinomos. Dit is
een grote stap vooruit. We hopen dat ze dit werk zullen voortzetten. In het algemeen in het
moeilijk om goede boeken en commentaren te vinden over de Bijbel.

Regenseizoen
Het regenseizoen zorgt voor heftige
regenbuien. Veel overstromingen hebben
wegen
beschadigd,
zelfs
nieuw
geasfalteerde wegen zijn weggespoeld. Je
moet hier geweest zijn om te ervaren hoe
hevig de regenbuien zijn, hoe droge
rivierbeddingen veranderen in kolkend
watermassa’s. En rotsblokken, bomen en
modder meevoert van de bergen en
heuvels. Ons waterreservoir is al helemaal
vol, het bevat 750 m³. De nieuwe waterput
van de regering werkt nu ook goed.
Bezoek Nederland
Ik hoop 23 maart naar Nederland te reizen en zendingsavonden te houden en op scholen op
bezoek te gaan. En zo de Heere wil, 12 april weer terug te keren naar Sumba. Het is heerlijk
om op bezoek te komen en u foto’s te laten zien en te vertellen hoe het is om op Sumba te
leven temidden van deze mensen en kinderen. Miljoenen mensen sterven zonder God te
kennen of Zijn Woord gehoord te hebben. Ze aanbidden goden van hout en steen en weten
niet hoe het is om naar de kerk te gaan. De nood is hoog in deze donkere tijd. Een vloed van
kwaad trekt over deze wereld heen en wie zal staande blijven?
Groet en gebed
Bid zo voor ons, dat God ons allen zal bewaren waar we
ons ook bevinden. Bid dat God zijn licht en waarheid zal
openbaren zodat we verlicht worden door Zijn Woord.
Bid voor de leerkrachten die leven vanuit dit Woord en
een hart hebben voor de kinderen. Bid voor ons werk op
Sumba, het kindertehuis en de medewerksters. We
danken u voor uw voortdurende steun en liefde. Dat
God u zal zegenen met Zijn nabijheid in de nieuwe jaar.
Veel dank van onze grote familie op Sumba,
Marion en Bill Sommer

OPROEP:
In de periode van 24 maart t/m 12 april 2011 hoop ik weer in Nederland te zijn. Wilt u dat we
een presentatie komen houden, dat we komen vertellen over het werk in het kindertehuis,
neem dan contact op met Aline en Cor Bergshoeff: (sumbamission@filternet.nl).

