
 

 

 

 
Beste vrienden van Sumba Mission 

 

Door Gods sparende hand en zorg ben ik weer veilig gearriveerd in het 

kindertehuis. Ik ben blij het werk weer te kunnen gaan oppakken. 

 

In het kindertehuis mag gelukkig alles zijn voortgang hebben. Er zijn geen 

zieke kinderen. 

Irma was weer net terug uit het ziekenhuis. Ze was opnieuw geopereerd 

aan haar verhemelte en hazenlip. Ze heeft de afgelopen jaren al 

verschillende operaties gehad en het gaat goed. Als het goed blijft gaan is 

dit de laatste operatie. 

Brian heeft ook al zijn eerste operatie gehad. Er zullen nog een aantal 

moeten volgen. 

En er is weer een nieuwe baby gebracht, een jongen. We hebben hem Edward Jonathan genoemd. 

Hij was geboren op 26 april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian, na de operatie    Edward 

 

 

  

 

 

 

 

De studenten zijn druk bezig met hun overgangsexamens. De studenten van het voortgezet 

onderwijs in Waingapu zijn allen geslaagd. Helaas, tot onze spijt, heeft één van de jongens, Ando, 

besloten om niet meer terug te komen naar het kindertehuis. Vermoedelijk het gevolg van de 

contacten met “verkeerde” vrienden. Ook spijbelde hij veel van school. Op dit moment woont hij bij 

één van die vrienden. We hopen en bidden dat hij op dit besluit terugkomt en weer terug gaat naar 

school om zijn opleiding af te maken. Bid u ook voor hem? 

Juni 2016 

Het is goed dat wij het afgelopen jaar diverse nieuwe kinderen in het kindertehuis hebben kunnen 

opnemen. Wij kunnen ze nu de zorg en opvoeding geven die ze anders waarschijnlijk niet hadden 

gehad. Wilt u ons blijven helpen om ook deze kinderen een toekomst te geven? Voor sponsoring 

kunt u contact opnemen met de familie Bergshoeff: sumbamission@filternet.nl 



Vier van de jongens van “grade 9” (3e klas voortgezetonderwijs in NL) gaan naar een technische 

school op Java. Ze zijn allen geslaagd voor hun toelatingsexamen. Als alles goed gaat, zal ik met hen 

meereizen naar Java, zodat ik zelf kan zien waar ze heen gaan en ook om kennis te maken met de 

school. Er is een mevrouw van het eiland Sumatra die deze opleiding wilt betalen! 

 

We hebben de overheid nogmaals verzocht om een tankwagen. Dan kunnen we water halen in een 

nabij gelegen dorp, een half uur rijden. Daar is een geboorde put die nog voldoende water geeft. 

Maar in plaats daarvan heeft de overheid besloten om ons van water te voorzien, 3 ladingen per 

dag! We hoeven nu alleen maar de brandstof te betalen. Deze tankwagen brengt ook het water naar 

de omliggende dorpen die ook een voorraadtank hebben. We zijn erg dankbaar voor deze beslissing! 

Maar we moeten nog steeds heel zuinig omgaan met het water. 

 

Toen ik op Bali arriveerde waren Christine en Yandrus met hun geadopteerde zoon Paulus daar ook. 

Toen zij op Bali arriveerde bij het hotel waar wij al jaren verblijven, vroeg Paulus wie daar sliep. 

Christina antwoordt: “Opa” waarop Paulus het uitriep: “Mam, mam, we zijn in Canada…” 

 

Komende zondag hoop ik te gaan spreken over 2 Timotheüs 2 vers 9b: “… maar het Woord van God 

is niet gebonden”. Paulus was gebonden met kettingen, omdat hij het Woord van God predikte. Maar 

satan en zijn helpers kunnen nooit Gods Woord binden, nimmer. Dat woord zal over de hele wereld 

gaan volgens Jesaja 55 vers 11: “… maar het zal doen wat Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in 

hetgeen waartoe Ik het zend”. En dat is een grote bemoediging. 

 

Wilt u voor ons blijven bidden, voor het werk in het kindertehuis en speciaal voor de kinderen! 

 

De hartelijke groeten van 

Bill Sommer en de medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP: 

Krijgt u de nieuwsbrief nog per post, maar heeft u wel een e-mailadres? Wilt u ons dan uw e-mail 

adres doorgeven op sumbamission@filternet.nl, dit scheelt namelijk veel tijd en kosten van de 

kopieën, enveloppen, postzegels e.d. 

Zo de Heere het wil en wij leven, hoop ik van 18 t/m 28 oktober 2016 Nederland weer te bezoeken. 

Graag willen vertellen over de voortgang van het project en bekendheid geven aan het werk van 

Sumba Mission. Kunnen wij een keer bij u langs komen? Voor het maken van afspraken kunt u contact 

opnemen met de familie Bergshoeff: sumbamission@filternet.nl.  

Zaterdag 22 oktober zal de sponsormiddag zijn, een uitnodiging met meer informatie volgt nog. 


