
 

 

 

 

 

 
 

Lieve Sumba Mission Vrienden, 

Het is weer hoogste tijd om jullie op de hoogte te brengen over ons werk hier 

op Sumba. We zijn erg druk geweest sinds ik terug ben uit Canada. De Heere 

heeft ons bewaard voor ziektes en ongeval. Afgelopen weken waren vol stress. 

Een ouderling van de plaatselijke kerk is vermoord, eerst leek het een 

gewapende overval maar nu we meer weten lijkt het een moord uit wraak te 

zijn.  

 

Gezondheid kinderen 

We zijn een familie die groeit, ook wat zorgen betreft. Afgelopen week zijn er 

2 nieuwe kinderen gebracht, een jongen van 9 maanden oud en een 7-jarig 

meisje. Beiden zijn erg ondervoed. 

We denken aan Alfons die een ernstig hartprobleem heeft. Alfons is net terug van Jakarta waar hij 

verschillende onderzoeken aan zijn hart heeft gehad. De dokters zijn een beetje huiverig om nog een 

hart operatie te doen, maar toch hebben ze Alfons ingepland voor een operatie op 6 september. Hij 

moet op 6 augustus opnieuw naar Jakarta voor onderzoeken waar 

ze ook willen uitsluiten dat er geen andere problemen zijn. De 

dokters willen of zijn hartklep vervangen of repareren. Maar dit 

laatste zal wel risicovol zijn vanwege het littekenweefsel, omdat 

hij al een aantal hartoperaties heeft gehad. 

Elli is ook naar Jakarta geweest vanwege hartproblemen, maar na 

onderzoeken kon ze terugkeren naar huis. 

Yafet heeft moeite met lopen sinds dat hij peuter was. Hij heeft 

beugels gehad en fysiotherapie waardoor hij nu goed kan lopen 

maar nu is zijn ruggenwervel aan het vergroeien waardoor hij erg 

veel pijn heeft. Hij is nog in Jakarta om een beugel voor zijn rug 

aangemeten te krijgen. Als dit niet helpt moet hij een operatie 

ondergaan waarbij zijn ruggenwervel wordt rechtgezet.  

Wilt u voor hen bidden en voor alle kinderen in het tehuis. We 

waarderen de bemoedigende brieven en kaarten die we van tijd tot 

tijd ontvangen.  

 

Voortgezet Onderwijs 

Zes van onze studenten zijn aangenomen op het Voortgezet Onderwijs in Waingapu. Tijdens de 

toelatingsexamens bleek dat 2 van onze studenten de beste resultaten hadden. Deze school accepteert 

normaal gesproken geen leerlingen uit Centraal Sumba vanwege hun slechte gedrag. Er zijn nu negen 

studenten vanuit het kindertehuis op deze school. Op dit moment slapen de jongens in de woonkamer 

totdat de aanbouw klaar is. Er worden twee slaapkamers en een badkamer bijgebouwd. Dit kost 3000 

USdollar. Over twee jaar komen er, als het goed gaat, nog meer kinderen uit het tehuis naar de stad om 

te studeren. We zijn aan het nadenken wat de mogelijkheden zijn: een groter huis bouwen of huren. 

Vlak bij de kerk en school was een groot huis te koop maar dit is al verkocht. 

We hebben besloten om een kleine bus te kopen om de kinderen te vervoeren van school, huis en kerk. 

Dit zal ongeveer 14.000 dollar kosten.  
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Onderhoud kindertehuis 

De uitbreidingen bij het kindertehuis zijn 

gerealiseerd. De voorraadkamer en de 

naaikamer zijn al in gebruik genomen. De 

oudere meisjes krijgen naailes van Idi die nu 

al 14 jaar voor ons werkt. De meisjes vinden 

het erg leuk om naailes te krijgen.  

Het tehuis heeft veel onderhoud nodig en we 

zijn nu aan het schilderen. Ook moeten er 

ramen worden vervangen en de overkapping 

moet ook worden hersteld. Dit doen we nu met 

bamboe matten omdat dit veel langer meegaat 

dan triplex. De kinderen hebben nu vakantie en vinden het leuk om mee te helpen. Voor de kleine 

kinderen is een knutselprogramma opgezet.  

 

Bezoekers 

We verwachten diverse bezoekers deze zomer: 4 uit Nederland en 8 uit Canada, waaronder ook 

familieleden. Ook zal in september een afgevaardigde van Word and Deed uit Canada op bezoek komen 

vanwege hun steun aan de school.  

 

Bezoek Nederland en Canada 

We hopen van 9 tot 19 oktober 2015 Nederland te bezoeken. Daarna reis ik door naar Canada voor een 

bezoek. Wilt u ons uitnodigen voor een presentatie over dit project, neem dan contact op met Cor en 

Aline Bergshoeff, tel.nr. 06-38041788 of sumbamission@filternet.nl  

 

We danken u voor uw steun en gebeden. Bid dat de Heere ons kracht zal geven om het werk hier te doen 

maar bovenal verlangen we naar de zegen van God. 

 

Hartelijke groeten, namens de kinderen en medewerksters, Bill Sommer 

 

 

PS: 24 juli hoopt Bill Sommer jarig te zijn. 

Wilt u hem een kaart sturen? dan kunt u dit doen naar: 

C.W. (Bill) Sommer 

Panti Asuhan Pengharapan 

P.O. Box 130 

Waingapu 

Sumba Timur 

NTT – 87100 

Indonesia 


