Lieve Sumba Mission Vrienden,
De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer snel voorbij gegaan. Het
lijkt wel of onze tijd op aarde voorbij vliegt. En hoeveel tijd besteden we
aan het nadenken over de tijd van ons leven? Als we psalm 90 lezen
moeten we wel vrezen omdat we onder de wraak van God zijn vanwege
onze zonden. Maar psalm 90 vers 12 geeft ons ook een excellent advies
en gebed: “Laat ons alzo onze dagen tellen dat we een wijs hart
verkrijgen” en in vers 17 staat: “En de lieflijkheid des Heeren, onze God;
zij over ons en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja het werk
onzer handen, bevestig dat”.
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Onderwijs
Het mag hier op Sumba goed gaat, zowel in het tehuis als op school, hoewel we een enorm
tekort aan leerkrachten hebben. Raymond die hier vorig jaar kwam is plotseling vertrokken
zonder iemand in te lichten. Veel administratief werk is blijven liggen waardoor Christina extra
veel werk moet doen. Christine heeft zich het afgelopen jaar niet goed gevoeld en veel
consulten bij de artsen afgelegd. Hierdoor is het eigenlijk niet verstandig dat zij dit extra werk
moet doen maar er is niemand anders. Bid u alstublieft voor de school dat de Heere erin zal
voorzien dat er leerkrachten komen. We hebben van twee leerkrachten van Jakarta gehoord dat
ze willen komen werken op Sumba. Vier jaar geleden hebben ze hier hun vijf maandelijkse
stage gelopen.
Bezoek
Op dit moment zijn er twee bezoekers vanuit Nederland, Marco en Marlien. Marlien is hier voor
de 5e keer en hun hulp is erg welkom en de kinderen genieten ervan. Als er leerkrachten zijn die
hier willen helpen op school tijdens de zomermaanden of zelfs voor een langere periode wordt
dit erg op prijs gesteld.
Bouw
Kleintjes worden groot en ook bij ons zijn er
op het moment veel tieners en jong
volwassenen. We hebben meer ruimte
nodig en omdat we drie slaapkamers
gebruikten als opslagruimte en naaikamer
moet dit veranderen. Het plan is om een
grote opslagkamer van 6x7m en een
naaikamer van 4.5x7m te bouwen aan de
achterkant van het kindertehuis. De
naaikamer zal ook als leslokaal gebruikt
worden om naaien te leren aan de
kinderen. U weet dat ik van bouwen houd
en God geeft me nog steeds krachten om
dit werk te doen. Als kinderen groter
worden de zorgen ook groter maar de
Heere voorziet in overvloed.

Regenseizoen
Vorig jaar hebben we 1000 Mahoniebomen geplant en ze groeien erg goed, met name nu het
regenseizoen is aangebroken. We hebben 55 cm regen gekregen tot nu toe. Sommige oudere
bomen zijn bezweken vanwege de zeven maanden durende droogte. Er was helaas niet
genoeg water om hen te verzorgen. De oudere kinderen doen veel werk na schooltijd en helpen
met het snijden van het gras en het schoonhouden van de grond.
Kinderen
Alphons is in het ziekenhuis in
Jakarta geweest maar de dokters
weten niet of zijn hart nog een
andere operatie aankan. Het zal
een zware operatie zijn omdat de
hartklep al 2 keer vervangen is,
maar opnieuw is gaan lekken.
Later deze maand zal hij
opnieuw naar Jakarta moeten
voor onderzoeken.
Met de kinderen die vorig jaar
gekomen zijn gaat het goed.
Loraine groeit goed en is een
opgewekt meisje. Ze houdt altijd
haar handen gevouwen alsof ze
aan het bidden is.
Groet en voorbede
Bid voor ons dat we wijsheid zullen ontvangen om deze kinderen te leiden en te onderwijzen in
de kennis van de enige Middelaar en Zaligmaker, Jezus Christus. Dat de Heere ons zal
bewaren in deze wereld van toenemend kwaad. Laten we dicht bij de Bron blijven van het
leven. Onze eigen weg zonder God zal tot het verderf leiden.
Dat God u en ons zal zegenen.
We danken u voor uw voortdurende steun en gebeden.
Hartelijke groet namens de kinderen en medewerkers,
Bill Sommer

OPROEP:
Krijgt u de nieuwsbrief nog per post, maar heeft u wel een e-mailadres? Wilt u ons dan uw e-mailadres
doorgeven op sumbamission@filternet.nl, dit scheelt namelijk veel tijd en kosten van de kopieën,
enveloppen, postzegels e.d.

