
 

 
Lieve Sumba Mission vrienden, 
De Heere heeft ons de afgelopen periode gespaard tijdens de reis naar Canada en 5 
weken samen zijn met Marion en familie. Inmiddels ben ik weer veilig aangekomen op 
Sumba. Vanuit Canada is Elissa Vanderboon een dag na mij aangekomen op Bali 
zodat we samen naar Sumba konden reizen. De komende weken gaat Elissa 
meehelpen op de school. We hadden zoveel voorraad om mee te nemen dat we het in 
verschillende dozen als vracht moesten meenemen het vliegtuig in. 
 
Medische zorg 
Christina was op Bali met enkele kinderen die medische zorg nodig hadden. Ook Asri, 
één van de medewerksters, heeft nu eindelijk goede medicijnen gekregen vanwege 
haar astma. Ze voelt zich een stuk beter nu. Christina had ook een afspraak met een 
specialist omdat ze zich vaak ziek voelt en weinig energie heeft. 
 

Een dagje in het kindertehuis 
De dagelijkse routine van het kindertehuis ziet er als het volgt uit: 
Om 5:15 uur worden de kinderen wakker en na een koude douche, 
worden de bedden opgemaakt en de vloer aangeveegd van hun kamer. 
Om 6:00 uur wordt de dag begonnen met een lied en wordt er uit de Bijbel 
gelezen. Er wordt een zegen gevraagd over het eten en na het ontbijt 
helpt iedereen mee opruimen en maken de kinderen zich klaar om naar 
school te gaan. 
Om 7:00 uur, als de schoolbel gaat, begint de school en de kinderen 
verzamelen zich voor de school voor de opening en gebed. 
Om 9:30 uur is er pauze en krijgen de kinderen een lekkere snack. Dit 
wordt door Idi, de kokkin klaargemaakt, een donut of gebakken banaan 
met wat thee is dan heerlijk. 
Om 11:30 uur is de peutergroep en de kleutergroep uit. 
Terug in het kindertehuis worden de speelkleren aangetrokken. De 
medewerksters hebben de lunch klaargemaakt en daarna is het tijd voor 
een middagdutje. De kinderen liggen dan heerlijk op de koele tegels van 
de hal. De oudere kinderen hebben tot 13:00 uur les, na hun lunch is 
iedereen in rust tot 14:30 uur. Daarna gaan de kleintjes buitenspelen 
onder toeziend oog van de medewerkers. De oudere kinderen maken hun 

huiswerk en doen hun klusje zoals helpen in de tuin, voor de kippen zorgen of met de kleine kinderen spelen. Er 
zijn ook wat fietsjes waar de kinderen om de beurt op mogen fietsen, wat een hoop plezier geeft. En als er een 
lekke band is, wordt dit door één van de handige jongen gemaakt. 
 
Onderwijs 
Martina heeft deze week afscheid genomen van Sumba om terug te gaan naar Jakarta waar haar man woont. Ze 
heeft 8 jaar voor ons gewerkt en enorm veel gedaan. We 
gaan haar heel erg missen want ze bracht een hoop plezier 
in het kindertehuis. Yandrus, Christina, Martina en Raymond 
zijn naar het kantoor van de gouverneur geweest om de 
benodigde papieren te ondertekenen zodat Raymond het 
hoofd van de school wordt i.p.v. Martina. Ze hebben ook een 
verzoek ingediend dat de regering de lonen van het 
onderwijzend personeel zal gaan betalen. We hopen en 
bidden dat dit zal worden goedgekeurd. Voor ons budget zal 
dit ook fijn zijn. 
 
Voortgezet Onderwijs 
Elsi heeft haar jaar op Rehoboth afgerond en gaat nu in 
Waingapu het Voortgezet onderwijs volgen. Samen met Opi 
en Andreas die alweer met hun 2
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de stad wonen. Elsi zullen we ook gaan missen in het 
kindertehuis, ze was altijd heel ijverig en vond het heerlijk om 
“jongensklusjes” te doen. Ze heeft een goed verstand en wil 
graag dokter worden. Haar broer Essa studeert op de 
Bijbelschool op Bali en hij heeft het erg naar zijn zin. Justine 
hoopt van de zomer haar studie af te ronden als leerkracht 
op Java, dan zal ze naar Sumba komen om les te geven. 
Anita en Nuri volgen ook deze studie maar hebben nog een 
paar jaar te gaan.  
Er zijn voorzichtige plannen om een school voor Voortgezet 
Onderwijs op te zetten in TanaMbanas, misschien wel vlakbij 
het kindertehuis. We hopen en bidden dat dat door mag 
gaan. Of een Technische school  waar kinderen die niet in 
staat zijn om te gaan studeren op de Universiteit daar een 
vak kunnen leren. 
  
Droefheid 
Vorige week werden we weer herinnerd  aan de broosheid van het leven. Twee broers zijn kort na elkaar overleden 
op 55 jarige leeftijd. Beiden zijn burgemeester van TanaMbanas geweest. Af en toe woonden ze de kerkdienst bij 
maar ze hebben een traditionele begrafenis gekregen met allerlei heidense rituelen en animistische ceremonies  
die meer dan een week hebben geduurd. 
 
Dank en groet 
We danken u voor uw voortdurende steun en uw gebeden voor ons werk en voor de kinderen. Dat de Heere ons 
zal zegenen, onze zonden zal vergeven en ons zal bekeren tot Hem. Dat velen gered zullen worden en God 
verheerlijk mag worden. 
 
Hartelijke groeten van ons allen, 
Bill Sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bill Sommer hoopt 24 juli zijn verjaardag te vieren, vindt u het leuk om hem te verrassen met een kaartje, dan kunt 
u deze sturen naar: 
 
C.W.Sommer 
Panti Asuhan Pengharapan 
P.O.Box 130 
Waingapu, Sumba Timur 
NTT – 87100 Indonesia 
 
Maar ook de kinderen vinden het erg leuk om post te ontvangen uit Nederland! 
 
 
Bill Sommer hoopt van 24 oktober tot 4 november 2014 Nederland te bezoeken. Wilt u hem uitnodigen voor een 
zendingsavond,  presentatie op school, op de  Bijbelkring of voor belangstellenden, neemt dan contact op met Cor 
en Aline Bergshoeff, 06-38041788 of via e-mail: sumbamission@filternet.nl. We horen graag van u!! 


