Lieve vrienden van de Sumba Mission,
Het is weer tijd voor een update over wat er gebeurd hier op Sumba, het
kindertehuis en ook de school.
We hebben nog nimmer zo een droge tijd gehad zoals nu. Gelukkig is er nog
water in de bronnen, maar het waterniveau is zeer laag. De overheid brengt
met regelmaat water m.b.v. vrachtwagens naar de dorpen, zodat zij voldoende
water hebben. Ook de dieren lijden er onder. Sommige van de nieuw geplante
bomen van afgelopen jaar zijn doodgegaan, maar ook oudere bomen.
We hebben nog 50cm water in de kelder, genoeg voor 6 tot 10 weken. Als het
niet gaat regenen voor die tijd zullen ook wij water moeten laten aanvoeren per
vrachtwagen.
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Bezoek
Dhr. Kottelenberg van Woord en Daad (Canada) is geweest voor een bezoek. Het was een zeer
ondersteunend en een gewaardeerd bezoek.

School
We hebben een moeilijke tijd gehad met de nieuwe hoofd van de school en haar echtgenoot. We konden
het over bepaalde principes niet eens worden. We hebben besloten uit elkaar te gaan. Dit alles geeft
voor de medewerkers extra werkdruk, voor sommige is het lastig om hiermee om te gaan. De lokale
overheid wil ons nu helpen met enkele onderwijzers. Er zijn 2 getrouwde stellen, allen leerkrachten,
gevraagd om te komen helpen op school. Zij zullen begin oktober gaan starten. Misschien komen er nog 2
leerkrachten met hen mee! Voor dit moment is één van onze onderwijzers benoemd tot hoofd van de
school. Ze geeft al enkele jaren les bij ons en kent de “ins and outs” om de school te kunnen leiden.
We vragen u om gebed dat God ons wil behouden, zoals Hij heeft beloofd voordat we naar Sumba
kwamen: ”Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u,
ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt “(Jesaja 41:10).
Met Gods hulp moeten en willen we alles doen naar Gods woord. Ook als er veel op ons afkomt. Zo willen
we nu een moeilijke tijd achterons laten en moeten we weer vooruit kijken.
Er wonen 9 studenten in het huis in Waingapu. We zijn bezig met de voorbereidingen voor het vergoten
van het huis met 2 slaapkamers en 1 badkamer. Dan zullen we volgend jaar genoeg ruimte hebben voor
nog 9 andere studenten, zo God het wil.
We zijn gestart met catechisatieklas voor de kinderen uit de dorpen in de omgeving van het
kindertehuis. De dorpsdominee helpt daarbij. Hij begint de avonden met Gods Woord en dan doe ik de
uitleg. Ongeveer 30 kinderen waren aanwezig en we hopen en bidden dat er meer zullen komen, speciaal
hun ouders.
We hopen binnenkort een dominee te hebben om onze 4 baby’s te dopen. We bidden dat de Heere hen
zal zegenen en door hen zal werken met Zijn Heilige Geest, wassen en reinigen van al hun zonden door
het bloed van Jezus Christus. We kunnen dit alleen ontvangen door genade,voordat we sterven.

We hebben nog een ander 2e hands auto gekocht voor gebruik in de stad. Zo kunnen we de studenten
b.v. naar de kerk en catechisatie brengen en voor het doen van de boodschappen. Het is een gebruikte
Toyota uit 2011. Bent u in staat om daarin mee te betalen? De kosten zijn ongeveer 12.000 euro. We
kunnen niet één van de andere auto’s in de stad laten, er zijn te veel mensen in de dorpen afhankelijk
van onze auto’s daar. Deze zijn de enige transportmiddelen, in geval van nood, daar in het gebied.
Yandrus en Christina verblijven de meeste tijd in de stad om te zorgen voor de studenten. Christina
werkt vanuit het huis om al het papierwerk te regelen.
Zieken
We vragen u voor gebed voor de kinderen met
gezondheidsproblemen.
Verschillende kinderen en 4 medewerkers liggen in het
ziekenhuis i.v.m. diaree en overgeven.
Alphons heeft een lange tijd moeten wachten op zijn
hartoperatie in Jakarta. Nu eindelijk heeft het plaats
gevonden. De operatie duurde 8 uur. Op dit moment gaat het
goed met hem. Voor controle moet hij voorlopig in Jakarta
blijven, dicht bij het ziekenhuis en de doctoren.
Sarah
JoJo
De tweeling Sarah en JoJo zijn ook in Jakarta. Daar hebben
ze geconstateerd dat ze Reumatoïde Artritis hebben, een chronische progressieve ziekte met
ontstekingen in de gewrichten, wat resulteert in pijn, misvorming en immobiliteit, vooral in de vingers,
polsen, voeten en enkels. Sarah reageert goed op de medicijnen, alhoewel haar gewrichten nog wel
gezwollen zijn. JoJo reageert helaas niet op de medicijnen. Ze heeft veel pijn en last van gezwollen
knieën.
Yafet moet ter ondersteuning van zijn ruggenwervel een korset dragen. Dit geeft hem op dit moment
wel veel pijn. de doctoren willen kijken of dit helpt tegen het krom groeien van zijn ruggenwervel. Zo
niet, dan zal hij moeten worden geopereerd.
Gelukkig betaald de overheid sommige kosten van ziekenhuis en bezoek aan de doktors, maar de
vliegtickets en kost en inwoning in Jakarta is erg duur. Maar de God heeft ons al de afgelopen jaren van
alles voorzien, in harten gewerkt om ons van de nodige middelen te voorzien.
Dank
Daarom danken we iedereen die ons werk mogelijk maakt en vragen we om ons te blijven helpen!
Bid voor Sarah en JoJo, voor Yafet en Alphons, die zo jong van die grote gezondheidsproblemen
hebben.
Bid voor de studenten in de stad die te maken hebben met een andere omgeving op de openbare school,
verschillende religies en gewoontes en vele verleidingen.
Er zijn vele behoeften, maar één vervangt ze allemaal! Ons gebed is dat God al deze kinderen om te
zetten in hun eeuwige zaligheid. Dat is ons doel en ons dagelijks gebed.
Een hartelijke groet, Bill Sommer en de medewerkers.

