Beste Sumba Mission vrienden,
Groet
Het is alweer bijna 2 maanden geleden dat ik terugkeerde naar Sumba. Maar wat zijn
er in deze periode verschrikkelijke dingen gebeurd in de wereld om ons heen? We
denken in het bijzonder aan de ramp met MH017 in Ukraine. Zelf hebben we vele
malen deze route ook gevlogen, misschien wel in hetzelfde vliegtuig. De Heere heeft
ons al deze jaren gespaard en we mogen nog steeds het werk op Sumba voortzetten.
We zijn dankbaar voor de kinderen die hier wonen. De Heere vraagt van ons om ons
werk ijverig te doen, we hebben Zijn leiding en hulp hierbij nodig.
Het gaat goed met ons allen maar wat we bovenal nodig hebben is dat we in gebed tot
September 2014
God gaan en dat de Heilige Geest ons zal overtuigen wie wij zijn voor Gods
aangezicht. We zijn zondaren en kunnen onszelf niet verlossen maar tot God kunnen
we het uitroepen: “Heere, wees ons zondaar genadig.” Dit is wat we ook op Sumba nodig hebben, bid voor ons dat
God ons dit zal schenken en ons en u allen zal zegenen, waar u ook bent.
Vanuit Canada heeft predikant Ds. Lipsy samen met Dhr. Schmidt ons bezocht in juli. Het was fijn om hen te
begroeten en het project te laten zien.
Fruitbomen
We zijn erg druk met het klaarmaken van het stuk land wat we
gekocht hebben. De stenen moeten worden verwijderd en
gaten worden gegraven om de fruitbomen te planten, zo’n 100
stuks. De gaten moeten gevuld worden met zwarte aarde wat
we gelukkig konden krijgen. Het is dankbaar werk als we zien
dat de fruitbomen die we lang geleden geplant hebben, nu
1000 avocado’s opleveren. We vinden koude avocado sap
heerlijk en hoe meer fruitbomen we planten des te minder
hoeven we zelf fruit te kopen. Want er is heel wat nodig voor
120 kinderen en medewerksters.
Kindertehuis
Met de tweeling gaat het goed, Martina is een rustige baby
maar haar broer maakt dit goed door af en toe flink zijn stem
te gebruiken en aandacht te vragen. Deborah heeft uitgevonden dat ze kan lopen en wordt hierdoor ook
zelfstandiger. We hebben pas ook nog een andere baby gekregen, Lorraine, het gaat goed met dit meisje. Ze lacht
je gelijk toe als je haar oppakt.
Operatie
Niemand is op dit moment ziek,
maar we maken ons wel zorgen over
Alphons. Zijn hartklep, die enige
jaren geleden geïmplanteerd is,
moet vervangen worden. De klep
lekt en we wachten op de oproep
van de dokter. De operatie zal door
de regering worden betaald, zo’n $
15.000.
Yandrus en Christina zijn op dit
moment ook in Jakarta. Christina is
vaak ziek en misschien moet ze
opnieuw geopereerd worden. Dit
hopen we volgende week te horen.
Morgen hopen we naar Waikabubak
in het westen van Sumba te rijden
om papieren voor de operatie van

Kindertehuis

Lewa

Alphons op te halen. Ook zijn de geboortecertificaten van de nieuwe
baby’s in orde gemaakt. Op de terugweg zullen we in Lewa stoppen en
kaf van het rijst ophalen. Dit gebruiken we in het kippenhok en kunnen
we gratis meenemen. Ook zullen we diesel en benzine meenemen om
te verkopen in ons winkeltje. Voor de truck is deze route minder fijn
omdat de wegen zo slecht zijn. Toen we van de week die kant
opgingen om voorraden op te halen konden we de berg niet opkomen.
De truck begon achteruit te rollen, maar we konden er snel uitspringen
en stenen achter de banden leggen. Net voor de rand van de berg kon
de truck gestopt worden, de Heere is getrouw.
Droge tijd
Op dit moment is het erg droog en stoffig, hopelijk begint het
regenseizoen snel dan is het minder stoffig. We kunnen dan ook
beginnen met het planten van de bomen. De regering heeft materialen
gebracht voor het bomenproject waar de kinderen bij betrokken zijn. Ze
kunnen 2500 zakken vullen met verschillende boomzaden.
Onafhankelijkheidsdag
Op zondag 15 augustus was het Onafhankelijkheidsdag. In het
verleden als het op een zondag viel werd het feest verplaatst naar
maandag. Maar nu werd het wel op zondag gevierd. De dominee kwam
vragen of de kerkdienst verzet kon worden en ik dienst om 7 uur ’s morgens kon houden. Dan konden de mensen
de rest van de dag feest vieren i.v.m. onafhankelijkheidsdag. Ik heb geweigerd om hier aan mee te werken en
zodoende hebben we in het tehuis zondagsschool
en een dienst gehouden. Op de eerste dag van de week vieren we wat Christus deed voor zondaren en hen verlost
heeft van het juk van de Satan en Zijn kinderen heeft verlost voor eeuwig. Het lawaai van de feestvierende mensen
vanwege Onafhankelijkheidsdag was vreselijk om aan te horen.
Bezoek Nederland
Volgende week moet ik ook naar Kupang om mijn visum te
verlengen. Niet zo’n leuk werk maar het moet nu eenmaal
gedaan worden. Als ik ’s morgens vroeg vertrek kan ik
misschien weer in de middag terugvliegen. Het plan is om 30
september via Amsterdam naar Toronto te vliegen en op de
terugweg hoop ik Nederland te bezoeken. Dit alles zo de
Heere wil en op 4 november hoop ik dan terug te keren naar
Sumba. We hopen en bidden dat u bereid blijft om ons te
steunen in ons werk op Sumba. Bid dat de Heere dit werk tot
zegen mag zijn voor lichaam en ziel van de mensen en
kinderen hier.
Hartelijke groeten van ons allen,
Bill Sommer

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!!

