
 

 
Lieve Sumba Mission vrienden, 
 
We mogen opnieuw een nieuwsbrief schrijven over het werk wat we in 
TanaMbanas mogen doen. Het is allemaal wat rustiger geworden, 
sinds de gebeurtenissen beschreven in onze laatste nieuwsbrief. We 
hebben de draad weer opgepakt met het doen van onze dagelijkse 
taken rond het kindertehuis en de school. Een grote verandering is dat 
er nu een graf is van Catherine op het kerkhof bij de kerk. Het zal een 
tijd duren om te realiseren dat onze kleine Catherine niet meer bij ons 
is. Er is een onderzoek geweest en met autopsie is bewezen dat het 
kindje is met opzet is verdronken. De persoon die hiervoor verantwoordelijk is, heeft alles 
bekend aan de politie. Ook hoe ze de daad begaan heeft. Binnenkort zal er een rechtszaak 
zijn en een vonnis. Waarschijnlijk 5 tot 7 jaar in de gevangenis. We weten het nog niet goed 
omdat het meisje nog maar 16 jaar is. De wereld is een plek geworden waar verdriet en dood 
heerst. God wordt de rug toegekeerd omdat de mens bedekt met zonden is. Wat een wonder 
dat vergeving en vernieuwing nog steeds verkondigd mag worden, door de genade van God. 
Die genade is veel groter dan wat mensen ooit kunnen terugdoen. De Heere roept nog 
steeds: ” Wees behouden en leef!” Dat deze roepstem gebruikt mag worden door God en dat 
de Heilige Geest vele zondaren zal ontdekken aan hun schuld en hun kwade hart en dat de 
satan verslagen zal worden. 
 
Het kindertehuis 
Afgelopen week ontvingen we een nieuwe 
baby, een jongetje, hij is 6 maanden oud en 
zijn naam is Tommy. Hij was door 
ondervoeding bijna gestorven. Zijn moeder 
gaf hem geen eten meer omdat hij te zwak 
was om te zuigen, zei ze. Maar toen hij in het 
kindertehuis kwam, begon hij gelijk goed te 
drinken. Het gaat nu al beter met hem. Hij 
woog slechts 2,1 kilo. 
 
Adrian is geopereerd aan een hernia, het 
gaat nu weer goed met hem. 
 
Stephen, onze oudste jongen uit het kindertehuis, is op een ander eiland (Timor) gaan 
wonen. Hij wilde vertrekken om zijn familie te zoeken. Maar hij heeft geen ouders en de 
overige van de familie wilde hem niet. Stephen ging steeds slechter presteren op school en 
was in het kindertehuis ook moeilijk te hanteren. Yanus, de vriend van Christina, heeft voor 
hem werk gevonden in Kupang. Hij woont ook bij Yanus in huis. Met strenge discipline kan hij 
daar werken en voor zichzelf zorgen. Yanus werkt als politieman en kan goed met Stephen 
omgaan. We hopen en bidden dat dit tot zegen mag zijn voor Stephen. 
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Alphons moest opnieuw naar Jakarta voor controle 
van zijn hart. Zijn nieuwe hartklep lekt maar het gaat 
op zich wel goed met hem. Hij heeft een medicijn 
gekregen om te voorkomen dat zijn donorhartklep 
wordt afgestoten. En elke 6 maanden moet hij voor 
controle naar Jakarta. In de toekomst zal er nog een 
andere hartklep vervangen moeten worden. 
 
De school 
Het onderwijs verloopt ook voorspoedig hoewel we 
een tekort aan leerkrachten hebben. We hebben 
vanuit de Universiteit van Jakarta de belofte gekregen 
dat er 4 nieuwe studenten hun stage bij ons op school 
zullen doen. We hopen dat dit door zal gaan. Volgend 
jaar zullen de twee studenten (afkomstig uit het 
kindertehuis) die op Java studeren, examen afleggen 
als leraar en dan zullen ze op onze school komen 
lesgeven. In Indonesië is het de gewoonte, dat als je 
iemands studie betaald, dat diegene voor 3 jaar voor 
jou komt werken. Dit alles zo de Heere wil, dat alles 
wat gepland is, ook zal gebeuren.  

 
De regentijd 
Dit jaar hebben we het dubbele ontvangen aan regen, tot dusver 1,76 m. Het regenseizoen is 
bijna afgelopen. Normaal krijgen we tussen de 70 en 100 cm. Alles is mooi en groen, de 
nieuwe bomen groeien hard en we hopen ze steeds genoeg water te kunnen geven in het 
droge seizoen. Vooral nu we veel water in voorraad hebben. 
 
Vrijwilligers 
Eind juni hoopt een jong echtpaar vanuit Holland voor 6 weken op Sumba te komen werken. 
En ook 3 andere vrijwilligers hopen te komen helpen op de school. We zijn dankbaar voor 
alle hulp van de vrijwilligers. 
 
Groet 
De Heere zorgt voor ons elke dag. Bid voor ons, 
zonder Hem kunnen we niets doen. 
Dank u wel voor alles, uw brieven en e-mails worden 
erg gewaardeerd, zo ook uw bemoedigende 
woorden. 
We danken de sponsors van de kinderen en allen 
die ons werk ondersteunen. 
We kijken uit naar de bezoekers die van plan zijn om 
te komen. 
Dat de Heere met ons allen zal zijn. 
 
 
Groeten van allen, 
Bill en Marion Sommer 


