
 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve Sumba Mission vrienden, 

 

Hier een laatste nieuwsbrief om het jaar af te sluiten. Het is voorbij gevlogen. 

Veel heeft er plaatsgevonden en toch kunnen we zeggen: ”het is genade van de 

Heere dat we er nog zijn omdat Zijn mededogen niet faalt. Elke dag opnieuw 

mogen we dit belijden, groot is Zijn trouw!” 

Te midden van een wereld vol oorlogen, geruchten van oorlogen en het verlaten 

van God en Zijn Woord, een wereld voor angst mogen we de Heere danken voor 

Zijn zegeningen van het afgelopen jaar. Geen ernstige ziekten en niemand van 

ons werd door de dood weggenomen. Er was een wisseling van medewerkers, 
maar de lege plaatsen zijn weer gevuld. Alles gaat goed, ook op de school. Er 

zijn zes bevoegde docenten op school komen werken en we danken God voor de 

leiding en zorg in alles.  

 

De operatie van Alfons’ hart is gezegend en hij gaat weer naar school toe. Het gaat heel goed met hem. 

Over een paar maanden moet hij terug naar Jakarta voor controle van zijn hartklep. 

Ook het rugkorset van Yafet helpt hem goed. Over een paar maanden zal hij een andere nodig hebben 

om zijn rug verder te corrigeren. 

 

Er is ook een nieuwe baby gekomen, Brian. Hij was geboren met een 

gespleten gehemelte. Zijn moeder is een meisje van 15 jaar. De 

vader is er vandoor gegaan. Over enkele weken zal hij een operatie 

krijgen om dit te corrigeren. Op dit moment heeft hij een tijdelijk 

plaatje zodat het makkelijker is om hem te voeden. Deze operatie 

kan op Bali worden verricht waar Christina een stichting heeft 

gevonden die gespecialiseerd is in deze operaties. Hieraan zijn geen 

kosten verbonden. Er moet wel betaald worden voor de 

overnachtingen en vliegtickets. Ida zal voor hem zorgen op Bali, 

gelukkig gaat het op dit moment goed met kleine Brian. Hij groeit 

goed en huilt bijna nooit. 

 

Onze Toyota truck moet nodig een aantal reparaties ondergaan. We hebben ook een busje gekocht wat 

nodig is voor diegene die in Waingapu wonen. Daar worden boodschappen meegedaan, naar de kerk en 

catechisatie gereden enz. 

Er zijn twee extra kamers bijgebouwd aan het bestaande huis in Waigapu zodat er nu negen studenten 

kunnen verblijven. In juni hopen er nog eens negen studenten bij te komen, als de Heere wil. We huren 

het huis voor 3500 dollar per jaar. De kosten van de aanbouw zijn voor de eigenaars van het huis. We 

moeten wel een oplossing vinden voor volgend jaar want dan zullen er te veel tieners in dat huis wonen. 

We gaan op zoek naar extra woonruimte in D.V.  juni 2017. Het gaat met de meeste studenten goed in 

de stad. Ze moeten wel hard leren om goede cijfers te behalen. Essa, die studeert aan de Theologische 

John Calvin School op Bali, hoopt over 2,5 jaar af te studeren. We hopen dat hij terugkeert naar het 
tehuis om daar mee te helpen bij het onderwijzen van de kinderen.  
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Op dit moment is het erg heet en vochtig deze zomer. Er is  3 keer 1 cm. regen gevallen. We hopen dat 

het regenseizoen spoedig zal aanbreken omdat er een ernstig tekort is aan water voor alle mensen in 

deze regio. Veel van de 5 jaar oude bomen zijn doodgegaan wat erg ontmoedigend is. Maar met de hulp 

van de Heere zullen we nieuwe bomen planten. We hebben dit jaar ook geen fruit, dit is allemaal verdord 

en van de bomen gevallen. 

 

Op de zondagsschool gaat het goed, er komen 150 kinderen vanuit de dorpen om te oefenen voor het 

Kerstprogramma. Als ze komen ontvangen ze ook een maaltijd omdat veel van hen honger lijden. Dit 

komt omdat het gewas van afgelopen jaar niet voldoende was tot de volgende oogst. We moeten ook 

rantsoeneren op het water. Elk gezin krijgt een emmer per dag.  

 

In de nieuwe naaikamer wordt volop gewerkt. Er worden gordijnen en lakens genaaid. Ook worden de 

kleren hersteld en knopen aangenaaid. De medewerkers en oudere kinderen helpen mee. 

 

We hebben voldoende voorraad ingeslagen genoeg tot het einde van januari. We hebben suiker, rijst, 

meel, diesel enz. gekocht. De meeste goederen worden per schip worden aangevoerd. Het kan gebeuren 

dat de schippers zomaar vakantie opnemen of dat er vanwege stormen geen schepen uitvaren. Hierdoor 

ontstaat er soms gebrek aan van alles. Met de 

voorraad diesel die we hebben kunnen we toch 

de generator laten draaien om elektriciteit op 

te wekken wat nodig is voor de waterpompen, 

koelkasten, lichten enz. 

 

Op dit moment zijn er in het nieuwe ziekenhuis 

geen dokters aanwezig. Meestal doen er een 
aantal een stage in dit ziekenhuis maar vanwege 

de vakantie is er nu niet één. Het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis is 70 km verderop. 

Dit is ook één van de redenen waarom er altijd 

een auto op ons terrein moet zijn, voor ingeval 

van nood, wat regelmatig voorkomt. 

 

We willen u allen bedanken voor de cadeautjes die door de sponsors werden opgestuurd. De kinderen 

zijn erg opgewonden als er een pakketje of kaarten worden bezorgd. 

 

Beste vrienden, bid alstublieft voor het werk wat hier wordt gedaan, voor de kinderen. Bid voor Gods 

zegen op Zijn woord wat verkondigd wordt in het tehuis, op de school en in de kerk. De zorg voor de 

zielen van deze kinderen is het grootst.  

 

Dank u voor uw zorg en steun. We wensen u een gezegend Kerstfeest en Nieuw Jaar toe. Dat God onze 

weg mag verlichten en onze gids en helper zal zijn. Mogen we ook het komende jaar weer op uw steun 

rekenen? 

We weten niet wat het nieuwe jaar ons brengt, er zijn overal donkere wolken. Maar de Heere blijft 

dezelfde en roept mensen op tot bekering, zo zullen wij gered zijn. Bidt u mee? 

 

We willen u bemoedigen met de tekst uit Jesaja 41 vers 10: “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees 
niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke 
rechterhand”. 
 

Hartelijke groeten namens al de kinderen en medewerkers, 

Bill Sommer 


