
 

 

Betreft: 
Sumba Mission zelfstandig!  

 
 
 
 
 
 

Schoonhoven, 1 oktober 2016 
 
 
Beste vrienden van Sumba Mission, 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij het Sumba Mission project. Dankzij uw steun hebben Bill en Marion 
Sommer al die afgelopen jaren tot zegen kunnen zijn voor de slavenkinderen in Tana Mbanas, door ze op te 
nemen in het kindertehuis. 
 
Al vele jaren heeft Sumba Mission een samenwerkingsverband met SDOK (Stichting De Ondergrondse 
Kerk). Voor Sumba Mission was het in de beginperiode zeer gewenst om onder de “vleugels” van een groter, 
landelijk orgaan te kunnen werken. Nu we zo’n 12 jaar verder zijn, zijn SDOK en Sumba Mission samen tot 
de conclusie gekomen dat het een logische vervolgstap is om nu op eigen benen verder te gaan. De 
ondersteuning van het werk van Sumba Mission gaat verder onder de naam: Stichting Sumba Mission 
Nederland. 

 

Dit betekent dat wij u willen vragen om vanaf heden uw giften voor het werk van Sumba Mission over te 
maken op het navolgende rekeningnummer: NL45.RABO.0311.0900.79 t.n.v. Stichting Sumba Mission 

Nederland te Meerkerk (gemeente Zederik). 
 
Bestaande  automatische incasso’s zullen door SDOK worden stop gezet. De laatste maandelijkse incasso 
die door SDOK wordt uitgevoerd vindt plaats in oktober. Vanaf november 2016 zullen deze door Stichting 
Sumba Mission Nederland worden uitgevoerd en zult u deze naam op uw bankafschrift aantreffen. Als u een 
machtiging aan SDOK heeft afgegeven voor dit project dan treft u bij deze brief een nieuw 
machtigingsformulier van stichting Sumba Mission Nederland aan. Wij willen u vragen om dit 
machtigingsformulier te ondertekenen en te retourneren. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Mogelijk heeft u zelf aan de bank een opdracht gegeven tot (automatische) overschrijving aan SDOK voor 
het werk van Sumba Mission. Wilt u dan zelf zorg dragen dat dit bij uw bank gewijzigd wordt in het nieuwe 
bankrekeningnummer? Mocht u per ongeluk toch uw gift overmaken naar SDOK, dan wordt deze tot 31 
december 2017 volledig doorgestuurd naar stichting Sumba Mission Nederland.   
 
Stichting Sumba Mission is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling, waardoor uw giften 
aftrekbaar blijven voor de inkomstenbelasting (zie ook onze website: www.sumbamission.nl). 
 
Heeft u nog vragen (over bijvoorbeeld de verzelfstandiging of de automatische incasso’s), dan kunt u 
opnemen met Cor Bergshoeff via het volgende mailadres: sumbamission@filternet.nl. Uiteraard kunt u ook 
contact opnemen met SDOK (0183-561186 / info@sdok.nl). 
 
De verzelfstandiging heeft uiteraard geen invloed op het werk in het kindertehuis op Sumba. Dat gaat op de 
vertrouwde wijze door onder de leiding van Bill Sommer. We hopen dat dit werk ook de komende tijd op uw 
steun mag blijven rekenen. Wilt u het werk daarnaast, bovenal, blijven gedenken in uw gebeden? 
 
Hartelijke groeten, mede namens Bill Sommer,  
 
 
het bestuur van stichting Sumba Mission Nederland SDOK 
Lourens van der Lelij (voorzitter) André van Grol, directeur 
Maarten den Hartog (penningmeester)  
Cor Bergshoeff (secretaris) 


