Lieve Sumba vrienden,

Het einde van het jaar komt weer snel naderbij, wat is een jaar toch kort. Er is zoveel te doen maar
het lijkt alsof de tijd vliegt. Hoe hebben wij onze tijd besteed afgelopen jaar? We kunnen het niet
over nieuw doen.
Wat doen we met de door God ons geschonken tijd, de tijd van de genade? Ook als we aan het werk
zijn en de verantwoording hebben om 90 kinderen te onderwijzen. We zien God leidende hand en
Zijn zorg voor ons in het werk wat we doen. We zijn dankbaar dat het project zo gezegend wordt. We
zijn dankbaar dat God harten aanraakt om dit werk te steunen, het kindertehuis en de school, wat
ook zo nodig is in deze moeilijke tijd. Soms maken we ons zorgen, hoe zal het volgend jaar gaan?
Maar we moeten werken zolang het dag is, en vertrouwen in de Heere dat Hij zal voorzien in al onze
noden. Ons gebed is: Heere geef ons wijsheid.
Kerstviering
Meer dat 300 kinderen komen elke zaterdag naar de school om het kerstprogramma voor de
zondagsschool te oefenen, de liederen te zingen en de teksten op te zeggen. De kinderen hebben er
erg veel zin in om het kerstfeest met elkaar te vieren.
Onderwijs
Op de school gaat het goed. We proberen meer subsidie te krijgen van het gouvernement. We zijn u
dankbaar voor uw steun, het sponsoren van een kind en de financiele steun die we ontvangen voor
het kindertehuis en de school
Nieuwe Generator
De nieuwe generator is eindelijk geïnstalleerd. Het is een digitaal besturingssysteem wat in het begin
niet goed was afgesteld waardoor er veel problemen waren. De medewerksters moeten ook leren
om op een andere manier om te gaan met het stroomgebruik. Niet alle apparaten kunnen tegelijk
worden aangezet anders schakelt de computer de generator automatisch uit.
Woning bouwen
Er is woonruimte nodig voor de leerkrachten en voor dominee Samuel. Hij hoopt in januari bij ons te
komen werken. We zijn van plan om een dubbele woning te gaan bouwen. De andere woning zal dan
voor de leerkrachten zijn. Het gebouw zal gemaakt worden van cementblokken en een stalen dak, op
de vloer zullen tegels komen. Aan de ene kant zal een woonkamer, een keuken en 2 slaapkamers
komen en een badkamer aan de buitenkant. De andere kant van de woning zal hetzelfde worden,
alleen met 4 slaapkamers voor de leerkrachten en de vrijwilligers. De aanbouw waar Christina en
Yandrus hopen te gaan wonen is bijna af. Het is aan het kindertehuis gebouwd.
Dit zal extra kosten met zich meebrengen voor het komende jaar. Het totale bouwproject (inclusief
inrichting) is begroot op 57.000 euro.

We willen u vragen of u dit project wilt helpen realiseren. Vertel het aan de mensen en bid dat God
de harten wil aanraken om geld te geven voor dit project. We bidden dat God ons zal laten zien
welke weg we moeten gaan om dit te realiseren.

Groet
We hopen zo de Heere wil in 2013 weer naar Nederland te komen van 10 tot 25 april en daarna hoop
ik door te reizen naar Canada. Wilt u een presentatie organiseren over het Sumba Mission project,
neem dan contact op met familie C. Bergshoeff sumbamission@filternet.nl of 0182-387894

