
Lieve Sumba Mission vrienden, 

Opnieuw mogen we zeggen dat de Heere in alles voorziet in de dingen die we nodig hebben. 

We hebben voedsel, drinken, kleding, gezondheid en een plaats om te wonen enz. Dat is niet 

vanzelfsprekend voor veel andere mensen in deze gebroken wereld. Honger, ziekten, 

oorlogen, zonden en opstanden zijn aan de orde van de dag. Overstromingen en 

aardbevingen zijn overal. Dit is de oorzaak van de zonde, opstand tegen God onze maker, 

zien wij dit ook zo? 

Kindertehuis 

Uiterlijk  is alles op Sumba goed, we worden door de Heere gezegend, dankzij uw hulp en 

ondersteuning voor kindertehuis en school. Er moet elke dag veel gedaan worden en we zijn 

druk bezig om alles goed te laten verlopen. De school en het kindertehuis hebben onze 

prioriteit. De dagen sluiten we af met Bijbelstudie, gesprekken en het zingen van liederen. Ik 

geef leiding aan de groep met de oudere kinderen en enkele medewerksters hebben de 

leiding over de jongere kinderen. 

Elke drie maanden krijgen we 200 kuikens. De jongens verzorgen ze onder leiding van Eben. 

We houden de kuikens tot ze 3 kilo wegen. Dan zijn ze klaar voor de slacht. Het is een groot 

succes 

 

Onderwijs 

Dominee Samuel van Bali  is voor tien dagen op bezoek geweest om. Hij heeft beloofd dat hij 

terug zal komen. Bid dat hij zal komen om ons te helpen. We hebben elke zondagavond 

catechisatie voor de kinderen uit het dorp en we hebben daar echt hulp bij nodig. Er zijn 

inmiddels ook weer twee 

vrijwilligsters gekomen, Nadine en 

Roos uit Nederland. Ze komen ons 

voor 4 maanden helpen. We 

kunnen hun hulp goed gebruiken. 

Dhr. Pennings van Word en Deed 

uit Canada komt ook binnenkort 

op bezoek om te kijken hoe het 

gaat met het project. Word en 

Deed sponsort de school, het is 

altijd fijn als hij komt.  

Vier van de medewerksters 

vertrekken vanwege hun 

opleiding, dit is ook een vrucht van 



het project. Maar we moeten wel weer op zoek om andere medewerksters te vinden die in 

het kindertehuis willen werken. Dit is geen gemakkelijke taak.  

Medische zorg 

Gisteren kwam de plaatselijke dokter voor controle van de kinderen, ze bleef ook mee eten. 

Ze is een Batak en komt van hetzelfde eiland als Christina en Martina. Ze vindt het heerlijk 

om hier op bezoek te komen. Ze heeft een kliniek zo’n 12 km bij ons vandaan aan de 

Noordkust van Sumba.  

Ik hoop naar Jakarta te gaan voor medische controle en door te reizen naar Surabaya. De 

oude truck moet vervangen worden want er zijn nu heel veel onkosten aan reparaties. (we 

werden gebeld door Bill Sommer dat zijn bloedwaarden bijna goed zijn en terug mag gaan in 

medicatie) 

 

Bomen 

Het is nu regentijd en we hebben veel regen ontvangen, onze reservoirs zitten vol, wat een 

grote zegen is. De bomen hebben ook baat bij al deze regen en er groeit ondertussen een 

heel bos rondom het kindertehuis. De regering voorziet in deze bomen. De lokale bevolking 

krijgt ze ook maar ze vinden het teveel werk om ze te planten. Er kwamen eens 

verslaggevers om een documentaire te maken  over ons project. Ze waren verbaasd dat er 

allemaal gezonde bomen groeiden terwijl het rondom ons kaal en verlaten is. De jongens 

van het kindertehuis verzorgen de bomen en geven kippenmest en koemest van de koeien 

van de buren. We hebben 500 teakhoutbomen, Mahonie en medicijnbomen geplant. De 

bladeren van deze boom worden gedroogd en daar wordt thee van gemaakt. Deze thee 

helpt tegen malaria en veel andere aandoeningen. 

Bruiloft 

We zijn de afgelopen weken druk geweest met de voorbereidingen voor het huwelijk van 

Yandrus en Christina. Yandrus en Christina zijn 5 februari getrouwd. We hebben zelfs een 

klein afdakje gebouwd zodat het eten buiten gekookt kon worden. Er is 50 kilo rijst, veel 

groenten, een koe, een varken en veel kippen klaargemaakt voor het feest. Yandrus ging de 

koe halen maar die viel van de truck en brak zijn been. Toen moest het een dag eerder 

geslacht worden. Het is onmogelijk om het vlees van de  koe nog goed te houden in deze 

hitte. Veel vrouwen van de gemeente kwamen helpen met het eten bereiden. Prameyana, 

een vriendin van Christina kwam van Bali om te helpen met het bakken. Ze heeft heel wat 

afgebakken. Er waren twee dagen nodig om al het eten klaar te maken. Op de dag van de 

bruiloft gingen we met elkaar naar de kerk. De kerk zat helemaal vol met gasten en 

dorpelingen. En na de kerkdienst kwam iedereen mee naar het kindertehuis voor het feest. 

Pramayana had alles mooi versierd met bloemen en ballonnen. Na wat toespraken en 



liederen, sprak de dominee van het 

dorp nog enkele woorden. De 

gouverneur kwam ook met 5 busjes vol 

mensen van de regering. Ook hij had 

een mooie toespraak voor het 

bruidspaar. Het is een eer voor ons dat 

hij kwam om het feest bij te wonen. 

Toen was het tijd voor de maaltijd. Er 

was voor iedereen genoeg eten en de 

mensen hebben er van gesmuld. Rond 

7 uur was het feest afgelopen en 

gingen de meeste mensen naar huis 

terug behalve de familie van Yandrus 

en Christina. Omdat ze van andere 

eilanden komen bleven ze  nog een 

paar dagen logeren. Dat was fijn.  

Boodschappen 

Nu gaat het gewone leven weer verder. De gebouwen moeten onderhouden worden, de 

tuin met de planten en groenten moet verzorgd worden. En we gaan regelmatig naar de stad 

om de voorraad in te kopen en mensen overal naar toe te brengen. We hebben ook veel 

spullen besteld op  Surabaya, dit is goedkoper, vooral als we in grote hoeveelheden 

bestellen. We krijgen bericht van hen als de goederen per boot arriveert in de haven en dan 

rijden we er naar toe om het op te halen.  

 

Bezoek in april  

Een paar keer per week rijden we naar een heuvel om naar Marion te bellen en al het 

nieuws te horen van thuis. Als ik dan hoor dat het zo koud is en veel sneeuw ligt, dan wacht 

ik maar tot april om te gaan, dan is het wat warmer.  Paul en Melinda onze kleindochter 

hoopt te gaan trouwen in april en het zal fijn zijn om er bij te zijn. 

Groeten en voorbede 

Dank u wel voor al uw kerstgroeten en persoonlijke brieven die we hebben ontvangen. Ik 

waardeer het enorm en lees ze vele malen.  

We bidden dat de Heere u zal bewaren, en alles zal geven wat nodig is, ook in ziekte en zorg. 

De Heere zal u gedenken in zijn genade en vrede in uw hart geven. We hopen velen te 

ontmoeten als ik in april hoop te komen, als de Heere het geeft.  



Wilt u voor ons, de kinderen en de medewerksters bidden. Bid dat de Heere de satan zal 

tegenhouden als hij probeert om te bedriegen en te vernietigen. Dank u voor uw financiele 

steun, ook als de tijden veranderen en er minder welvaart komt. 

Ontvang onze hartelijke groeten en God zegen toegewenst, 

Namens de medewerksters en Bill Sommer 

 


