
 
Lieve Sumba Mission vrienden 
 
De afgelopen week heeft in het kindertehuis een zeer droevige 
gebeurtenis plaatsgevonden. 
 
Op 28 februari ontvingen we het bericht dat Catherine, een meisje van 
15 maanden oud, plotseling is overleden. Zij was een peuter die 
gezond leek. Catherine was een zusje van Samuel en Marce, die ook 
in het kindertehuis wonen. 
Maar afgelopen week ontvingen we het bericht dat Catherine niet op 
een “natuurlijke” manier is gestorven, maar dat een medewerkster, 
die er nog maar kort werkte, haar heeft verdronken…. 
 
Dit is een enorme schok voor ons allemaal. Een beproeving, nu ik (Bill) in Canada ben om 
mijn vrouw Marion, kinderen en vrienden te bezoeken. Ook zou ik 23 maart naar Nederland 
vertrekken om zendingsavonden en presentaties te geven. Maar maandag 14 maart vertrek 
ik vanuit Canada naar Sumba. Daarom kan ik niet naar Nederland komen. Marion hoopt wel 
naar Nederland te gaan om de presentaties te komen geven. 
 
De situatie in TanaMbanas is erg gespannen en moeilijk voor buitenstaanders om te 
begrijpen. Catherine komt van een dorp dichtbij de Oceaan. En Erli, de medewerkster die 
deze daad begaan heeft, is een kleindochter van een man uit TanaMbanas dorp. Haar opa 
heeft al jaren lang ruzie met de koning van het dorp waar Catherine vandaan komt. De 
bevolking kan dit als een excuus gebruiken om een stammenoorlog te beginnen.  
 
Christina, het hoofd van het kindertehuis, heeft de zaak gerapporteerd bij de politie en ook 
aan de gouverneur. Hij is een vriend van ons en heeft ons al vaak geholpen. De politie is bij 
het kindertehuis om de medewerksters en de kinderen te beschermen. Maar ook in de 
dorpen om eventuele escalaties te voorkomen. 
 
We bidden dat de Heere de medewerksters en allen die hierbij betrokken zijn, wijsheid zal 
geven om goed te handelen in deze problematische situatie. En dat Zijn Naam groot 
gemaakt zal worden, ook in dit alles. 
 
Bid u voor ons in deze verdrietig periode.  
 
Bill en Marion Sommer 
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