
 

 

 

 

 

 

 

Lieve Sumba Mission vrienden. 

Het is over twee dagen Goede Vrijdag en dit herinnert ons eraan dat we 

zondaren zijn. Want als er geen zonde zou zijn, zou een Goede Vrijdag ook 

niet nodig zijn. Een offer gebracht door Jehova Jireh, het lijden van het Lam 

van God. Ik las ergens dat een zondaar geschreven met hoofdletters een 

wonder is omdat de Heilige Geest dit hem/haar bekend heeft gemaakt. In 

Johannes 16:8 staat dat De Trooster zal komen en de wereld zal overtuigen 

van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.  

 

Operatie Alfons 

Het mag met ons allen goed gaan! Alfons heeft veel onderzoeken ondergaan in 

Jakarta wat bijna de hele maand duurde. Maar de uitslagen zijn positief en 

zijn hart lijkt sterk genoeg om een operatie te ondergaan om zijn hartklep te 

vervangen die aan het lekken is. We weten nog niet wanneer dit zal 

plaatsvinden maar het zal een zware operatie zijn. We bidden dat de Heere 

hem zal helpen en zijn leven zal sparen. 

 

Bouw 

We zijn druk bezig met het bouwen van de voorraadkamer 

waarin 6 vriezers, nieuwe matrassen, stoelen en andere 

zaken zoals rijst en voedselvoorraad opgeslagen kan 

worden. Er is ook een ruimte gebouwd waarin naaimachines 

geplaatst kunnen worden. Hier zullen de gordijnen en 

lakens gemaakt worden  en naailessen gegeven worden. De 

medewerksters zijn hier erg blij mee en de oudere meisjes 

vinden het ook erg leuk om naailes te krijgen. Deze beide 

ruimtes zijn aan de achterzijde van het gebouw gemaakt 

tezamen met twee carports.  

 

Geboorte 

Vorige week werd ik ’s avonds om half 12 wakker geroepen en ik riep: “Wie is daar?” “Saya” (ik) werd er 

teruggeroepen. Het bleek een jonge vader te zijn die hulp kwam inroepen voor zijn vrouw die problemen 

had met de bevalling. Er was wel een vroedvrouw maar 

ze vroegen of ik hen naar het ziekenhuis wilden brengen 

(ca. 20 km verderop). Maar eerst moesten we naar het 

dorp rijden. We volgden de vader die op de motor was, 

maar we raakten hem kwijt omdat hij een vreselijke 

haast had. Toen we bij het dorp kwamen, wat 5 km. 

verderop lag was het overal donker en er leek niemand 

wakker te zijn. Toen zagen we wat lichten voorbij het 

dorp en toen we daarheen reden was daar het huis van 

de betreffende familie. Ik was samen met Gerrit en 

een oudere medewerkster voor extra handen voor het 

geval dat de baby in de truck geboren zou worden. 
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Iedereen stapte in en toen we naar het ziekenhuis wilden rijden moesten we nog even wachten. Een oude 

man die ook naar het ziekenhuis moest wilde ook meerijden. Uiteindelijk konden we vertrekken naar het 

ziekenhuis. En dat in het donker, over een heel slecht onderhouden weg. Maar alles ging goed en we 

arriveerden veilig bij het ziekenhuis. Maar wat bleek, de dokter was naar huis gegaan voor het weekend 

en de vroedvrouw die mee was gegaan moest toch zelf het werk doen! Het meisje van 3 kilo kwam 

gezond ter wereld. Het was op de verjaardag van Gerrit! Toen we uiteindelijk om 2 uur thuiskwamen, 

gingen we voor de tweede keer naar bed. 

 

Onderwijs 

In september hopen er 6 tieners van het kindertehuis 

naar Waingapu te gaan om vervolgonderwijs te krijgen. 

Ze zullen in het huis in de stad gaan wonen maar omdat 

dit niet groot genoeg is, wordt er een extra slaapkamer 

en badkamer voor de jongens aangebouwd. De 

bestaande slaapkamers kunnen door de meisjes worden 

gebruikt. Dus u hoort het, er is geen tekort aan werk. 

Er waren plannen om een school voor Voortgezet 

Onderwijs op te zetten in het dorp vlakbij het 

kindertehuis, dat was ideaal geweest omdat de kinderen 

dan in het kindertehuis hadden kunnen blijven wonen. 

Maar die lijkt er voorlopig nog niet te komen. 

Ondanks het tekort aan leerkrachten gaat het goed op de school. Het is wel een grote zorg dat er zo 

weinig leerkrachten zijn. Maar vergeleken bij de andere scholen, presteert onze school nog boven 

gemiddeld.  Harianti en haar man Adrian hebben met hun dochtertje ons een bezoek  gebracht. Harianti 

heeft hier 5 jaar geleden gewerkt als hoofd van de school. Hun bezoek was om te oriënteren of ze hier 

voor een langere periode kunnen verblijven en helpen op de school. Ze zullen het ons over een week laten 

weten maar de grootmoeder wil erg graag dat het gezin in  Jambi op Sumatra blijft wonen. 

Een leerkracht uit Waingapu is overgekomen om hier te werken wat heel fijn is. De kinderen zijn dol op 

haar en ze geeft leiding aan de peuters en kleuters. Anita is ook dol op haar. 

 

Regentijd 

We hebben dit jaar veel minder regen gekregen en we hopen dat er 

meer regen komt omdat anders de bronnen zullen opdrogen in 

september. Vorig jaar was er 7 maanden lang geen regen en veel 

grote bomen zijn doodgegaan. Tot nu toe gaat het goed met onze 

aanplant van Mahonie, Avocado, Papaja en andere fruitbomen. De 300 

ananasplanten groeien ook goed.   

 

Groet en voorbede 

Wel  het is tijd om de brief af te ronden. We danken u voor uw 

voortdurende steun. In april hoop ik voor een maand op verlof te gaan 

naar Canada. 

Bid voor Alfons en dat God u en ons zal zegenen. Dat het werk tot 

redding van vele zielen zal zijn en tot verheerlijking van Gods 

eeuwige glorie. 

 

Hartelijke groeten namens kinderen en medewerkers, 

Bill Sommer 

e-mail: billsommer77@gmail.com 

 

 


