
 

 

Lieve Sumba Mission vrienden, 
De maand november nadert alweer zijn einde en het is tijd om weer een 
nieuwsbrief te schrijven over het wel en wee in het kindertehuis en 
TanaMbanas. Het einde van het jaar nadert en we zijn dankbaar voor Gods 
voordurende zorg, Zijn dagelijkse roep om naar Hem te gaan met al onze 
zorgen en noden voor lichaam en ziel in een wereld die meer en meer God 
en Zijn woord de rug toekeert. In dat Woord kunnen we lezen wat de weg is 
om tot God terug te keren, naar onze Schepper en Onderhouder van ons 
leven. 
 
Kindertehuis 
We mogen elke dag werken op Sumba, de kinderen onderwijzen en de mensen in hun nood helpen. 
Van de zomer kwamen vijf nieuwe kinderen uit 1 gezin bij ons wonen. Het gaat goed met hen en 
zijn helemaal gewend. Omdat ze matig onderwijs hebben gekregen zijn ze een klas lager ingedeeld 
en met extra hulp van de leerkrachten gaat het leren nu goed. 
 

Met Deborah onze vier maanden oude baby gaat het 
ook heel goed. Het is echt een schatje. 
 
Deze week werden we door een verpleegster gebeld 
die aan de andere kant van het eiland woont. Een 
alleenstaande moeder had een tweeling gekregen, 
een jongen en een meisje. Maar de moeder kan niet 
voor de kinderen zorgen en niemand van de familie 
wil deze taak op  zich nemen. Aan ons werd de 
vraag gesteld of we de tweeling in het tehuis willen 
opnemen. Dan zullen er 87 kinderen in het tehuis 
wonen, en wordt het drukker en voller in het tehuis. 
Maar we bidden dat het tot heil en zegen mag zijn 
voor deze kinderen. Ons dagelijks gebed is: “Heer, 
help ons” want de nood is groot. De dagelijkse noden 
zijn een zorg maar een grotere zorg is de geestelijke 
nood. Bid dat de Heere onze gids zal zijn, elke dag 
weer, dat we op Hem mogen  zien in alles wat we 
nodig hebben. 
 
Subsidie regering 
De regering geeft subsidie aan alle scholen om een 
bibliotheek op te zetten. Onze bibliotheek is bijna 
klaar. Het is iets groter gemaakt zodat we de 

computers erin kunnen plaatsen waardoor er in de school een lokaal vrijkomt. Die ruimte hebben we 
inmiddels hard nodig. De regering heeft ons ook een stapel boeken beloofd, als het goed is komt dit 
begin volgend jaar. 
 
Vanuit de regering wordt ook een bomenplant programma gestart. Voor alle benodigdheden wordt 
betaald. Het kindertehuis krijgt geld van de regering om 50.000 om zaden in plastic zakken, gevuld 
met grond, te doen. Dit is een prachtige manier voor de kinderen om bezig te zijn met de natuur. 
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Onderwijs 
Martina, het hoofd van de school hoopt, als de 
Heere wil, 3 januari 2014 te gaan trouwen. De 
bruiloft vindt plaats in Medan waar ze ook 
vandaan komt. Na een maand hoopt ze terug te 
keren naar Sumba om tot juli het werk op de 
school voort te zetten. Daarna zal ze met haar 
man in Jakarta gaan wonen.  
Onze vrijwilliger, Gerrit van de Berg, is nu voor 
de 3e keer een half jaar bij ons. Hij heeft besloten 
om voor ons te blijven werken. Zoals u weet is hij 
een gediplomeerde leraar en inmiddels is hij de 
Indonesische taal machtig. We zijn hier erg 
dankbaar voor. Een andere leraar met vijf jaar 
ervaring hoopt ook te komen kijken. Hij komt van 

Medan en heeft via een vrijwilligster van ons project gehoord. Hij is enthousiast geworden en wil 
graag voor ons komen werken. De Heere voorziet in onze noden. Essa, een jongen uit het 
kindertehuis, studeert theologie op Bali. Justina, Nuri en Anita studeren op Java voor onderwijzeres. 
Justina hoopt, zo de Heere wil, dit jaar haar studie af te ronden en bij ons op school komen werken.  
 
Medische zorg 
Sommige kinderen hebben speciale medische zorg nodig en moeten hiervoor naar Jakarta reizen. 
Alphons, die een hartafwijking heeft, moet elk half jaar voor controle komen. Hij krijgt een speciaal 
medicijn toegediend en dit moet elke keer weer gecontroleerd worden. Het gaat gelukkig best goed 
met hem. 
Norce en Esther hebben allebei een zeldzame oogafwijking en hebben hiervoor een speciale bril 
nodig, die alleen verkrijgbaar is in Jakarta. 
 
Op dit moment ben ik in Canada bij Marion voor een aantal weken. Ik hoop 27 november terug te 
keren naar Sumba. Op 24 januari 2014 kom ik weer naar Nederland om enkele presentaties te 
geven. Daarna, 7 februari, hoop ik weer door te reizen naar Canada. Als u een presentatie wilt 
organiseren en ons wilt uitnodigen kunt u contact opnemen met Cor en Aline Bergshoeff, 0182-
387894 of sumbamission@filternet.nl 
 
We willen u bedanken voor al de post die we hebben ontvangen, net voordat ik naar Canada 
vertrok. We hebben een tijd geen post gekregen omdat de zee te ruw was  voor de scheepvaart. 
Dus toen de boten kwamen, kregen we in 1 keer veel post. U kunt ons ten alle tijden schrijven.  
 
Groet en voorbede 
We danken u voor uw gebeden en steun voor ons 
werk. We vragen of u ons wilt blijven gedenken in 
uw gebeden, wilt u bidden voor het werk dat in de 
kerken op Sumba wordt gedaan, de 
zondagsschool, de school en het kindertehuis. 
We hebben elke dag Gods onmisbare zegen 
nodig, zonder Hem kunnen we niets doen. 
Dat de Heere de kinderen en medewerksters zal 
zegenen tot eer en glorie van Zijn naam. 
 
Hartelijke groeten, 
Bill en Marion Sommer 
 
 
Post kunt u sturen naar: 
C.W.Sommer, Panti Asuhan Pengharapan, 
P.O.Box 130, Waingapu, 
Sumba Timur, NTT - 87100 Indonesia 


