Lieve Sumba vrienden,
Het is tijd om een brief te schrijven en jullie op de hoogte te brengen van de
afgelopen periode.
Ik ben inmiddels al weer enige weken terug van mijn bezoek aan Nederland en
Canada. Het was fijn om zo veel vrienden te ontmoeten. Het was ook een grote
verrassing om Marion op de luchthaven van Nederland te zien. Ik had niet verwacht
dat ze zou komen. We hadden een fijne tijd in Holland waar we bij haar zus
verbleven. We hebben ook onze kinderen, klein – en achterkleinkinderen bezocht.
We hopen en bidden dat de Heere dicht bij u zal zijn. Hij is onze helper. Dat we
mogen ervaren dat God zijn liefde gaf in Zijn Zoon Jezus Christus en dat we ons
gereinigd mogen weten in zijn bloed.
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Regentijd
We leven in een wereld die voortdurend veranderd. Het is eigenlijk de droge periode maar nog steeds hebben
we regen. Afgelopen nacht hadden we weer onweer en is er 5 cm regen gevallen. Dit heb ik nog niet eerder
meegemaakt. Sommige mensen hebben hun maïs opnieuw geplant, dit staat nu in bloei.
Waterpomp
Toen ik op reis was naar Nederland is de waterpomp kapot gegaan en een nieuwe pomp moest worden besteld
omdat het niet meer te repareren was. Dit sloeg een enorm gat in onze financiën maar deze dingen zijn helaas
niet te voorkomen.
Onderwijs en vrijwilligers
Vanwege droevige omstandigheden kon één van onze
studenten niet langer bij ons blijven. Een andere studente,
Justina, gaat terug naar de universiteit om haar studie af te
maken en haar diploma te behalen. De twee andere dames
die dit jaar hun studie begonnen maken het goed en we
hopen dat ze overgaan naar het tweede jaar.
Gerrit van de Berg, een leerkracht uit Nederland is in juni
gekomen om voor een half jaar te helpen. Hij is al twee keer
eerder geweest en hij kan ook goed de Indonesische taal
spreken. De kinderen en de medewerkers keken er naar uit.
Hij is een goede hulp op de school en in het tehuis.
Onze andere vrijwilligsters, Nadina en Rodé, Judi en Kirsten,
zijn inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Ze hebben hier
4 maanden geholpen. Dit was erg fijn voor de school en de
kinderen.
Op dit moment helpt Johanna uit Urk voor een periode van 3 maanden en van de zomer hopen mijn neef en
nicht, Cor en Aline met hun kinderen te komen voor ruim 2 weken. Zij zijn al een paar keer eerder geweest.
Nieuwe truck
Onze oude pick-up truck is verkocht. Het droeg veel droevige herinneringen met zich mee van mensen, groot
en klein die gestorven zijn in deze truck. Dit zijn moeilijke dingen om te herinneren.
We waren in staat om de oude truck voor een goede prijs te verkopen zodat het verschil met de nieuwe truck
slechts $ 6000 was. We hopen dat er voorlopig geen reparaties gedaan hoeven te worden. Inmiddels is de
nieuwe truck er en is het werken ermee beginnen. Niet alleen om mensen te helpen maar ook om goederen en
diesel te vervoeren vanuit de stad. We zijn van plan om een grote tank te maken op de achterkant van de truck.
Dan zal het gemakkelijker zijn om zelf diesel vanuit de stad te vervoeren. Er zijn geen chauffeurs beschikbaar
die de diesel van de stad naar ons willen brengen omdat de weg zo slecht is. Bovendien laten ze je er heel veel
extra voor betalen. Elke maand, als we diesel nodig hebben, moeten we eerst een brief van goedkeuring krijgen
van het gouvernement. Dit kantoor is een 3 uur durende rit de andere kant op. Erg lastig dus.

Christina en Yandrus
Christina heeft een miskraam gehad en daarbij ook veel complicaties. We zijn verdrietig om het verlies van dit
jonge leven. Christina heeft veel rust nodig en heeft ook een behandeling ondergaan in het ziekenhuis. Met de
kinderen in het kindertehuis gaat het goed. De nieuw gekomen baby Deborah is een gezond meisje met dikke
wangen en geliefd bij allen. Paulus, die nu 10 maanden oud is, is geadopteerd door Yandrus en Christina.
Ik ben erg blij met Yandrus, de man van Christina. Hij neemt heel veel ritjes waar voor mij. Ook naar de andere
kant van het eiland waar al de overheidskantoren zijn. De medewerkers die een schriftelijke onderwijscursus
volgen, moeten elke maand naar Waikabubak voor toetsen en examens.
Zondagsschool
De zondagsschool is nog steeds een grote vreugde om te doen. Er komen elke zondag zo’n 200 kinderen. Het
aantal kinderen dat ’s avonds komt voor de Bijbelstudie is ook trouw. Er komen rond de 75 kinderen en dan zijn
onze kinderen en medewerkers er ook bij.
We vragen u of u wilt bidden dat deze inspanningen gezegend worden door de Heere tot zijn Eer en glorie. We
merken hier zo vaak de macht van het kwaad. Bid dat de Heere volharding zal geven om dit werk te blijven
doen.
Fonds voor bibliotheek
De regering heeft een nieuw programma om het onderwijs te stimuleren op de eilanden. Er komt hierdoor een
fonds vrij om een bibliotheek te bouwen. Er moet hiervoor weer veel papierwerk gedaan worden om mee te
kunnen doen met dit project. En, zoals met alles hier, ervaren we veel corruptie. We wilden de bibliotheek zelf
bouwen, we weten dat het dan goed gaat. Maar er gaat een bepaald percentage van het budget naar de
aannemer, de planner, de bouwcommissie enz. En het geld dat over is, kan besteed worden aan het gebouw. Ik
wil wel graag de aannemer zijn maar we weten niet of ze dit zullen goedkeuren omdat de aannemer die door de
regering is aangewezen dan niet zijn percentage zal krijgen van onze bibliotheek. Vanwege deze onzekerheid
weten we nog steeds niet of we wel het fonds krijgen. We hebben wel vast de fundering gemaakt en het hek
weggehaald en wat bomen die in de weg stonden. De bibliotheek zal naast de ingang van de school komen en
zal aan het schoolgebouw komen. We kunnen dan de huidige bibliotheekruimte in de school gebruiken voor
studieruimte. Dit zal fijn zijn voor de oudere studenten omdat het in het kindertehuis best lawaaiig is om te
studeren.
Bruiloft Martina
Martina, het hoofd van de school heeft ook plannen om te
gaan trouwen. Ze hoopt binnenkort naar Jakarta te gaan
om haar schoonouders te ontmoeten en plannen te
maken voor de bruiloft. Ze hopen, als de Heere wil, in
januari 2014 te gaan trouwen. Haar verloofde woont en
werkt in Jakarta. We zullen haar erg gaan missen, ze is
zo betrokken bij dit werk en helpt zoveel mee. Ze hoopt
tot juli 2014 te blijven, als het cursusjaar van de school
eindigt.

Groeten en gebeden
Ik las ergens een gedachte tot overdenking: “We hebben alleen vandaag nog de tijd om tot God terug te keren
want we weten niet of we morgen nog in leven zullen zijn”. Daarom moeten we geen tijd verspillen en ons
haasten, ook hier op Sumba. Het gedicht sluit af met de volgende woorden: “Elke morgen als de zon opkomt
aan de oostelijke hemel, zien we dat de dag van genade er voor ons nog is. Het is naderbij. Elke avond als de
zon ondergaat kunnen we dit zien en moeten we de eeuwigheid verwachten. Het is naderbij”.
We danken u voor uw voortdurende steun en gebeden.
Hartelijke groeten van de kinderen, medewerksters en Bill Sommer

