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Huwelijk Leni en Oktovianus
Het werd een tijdje ontkend, maar het hing overduidelijk in de lucht: Leni Landu Djama
en Oktovianus Wadu Ratu samen door het leven. En op vrijdag 7 oktober was het zo ver:
de trouwerij. Het huwelijk is bevestigd op die dag in Parai Puluhamu in een kerkdienst
met als voorganger dominee Enos. Overal en nergens kwamen foto’s van het bruidspaar
tevoorschijn. Enkele van die foto’s zijn in deze Nieuwsbrief opgenomen. De plaatsing van
die hieronder kon ik niet weerstaan. Het bruidspaar staat voor de kast met kopjes

en allerlei. Als het goed is, staat onderin in de kast tegen de achterwand aan nog een fles
jenever van ds. P.P Goossens. Jaap den Hertog heeft er goede herinneringen aan.
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Leni en Okto bestaan al wat langer in het leven van SOS. Van beiden zijn de studies
gesponsord door SOS, dus met geld van u.
Leni is de dochter van Huki Landu Djama [Bunggul] en Rahik. Zij heeft van medio 2010 tot
oktober 2014 verpleging gestudeerd aan een hogeschool op Bali. In 2015 heeft zij op
Surabaya de opleiding Ners Profession gevolgd. De eerste helft van 2016 heeft zij op Bali
een cursus Engels gevolgd. Van september 2017 tot november 2019 volgde zij de
opleiding Gawat Darurat [spoedeisende hulp] aan de Universitas Brawijaya in Malang op
Java. Alle opleidingen rondde zij af met een diploma. Mooi! De bedoeling was dat zij in
Parai Puluhamu een medische kliniek zou beginnen. In afwachting daarvan, is zij gaan
werken als lector en als instructeur spoedeisende hulp aan het college ‘Prodi of Nursing
Waingapu’ [Opleiding van Verpleegkundigen in Waingapu]. Ook is zij actief als redacteur
en als recensent van een tijdschrift van Prodi of Nursing Waingapu: Jurnal Kesehatan
Primer [Primair Gezondheidsjournaal]. Volgens haar is al dat werk tijdelijk, zo stelde zij
nog in een e-mail die is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van maart dit jaar. Tijdelijk is een
rekbaar begrip.
Okto heeft ons verrast. Midden 2012
begon hij aan de studie
computerkunde aan een hogeschool
in Yogyakarta. Na een paar jaar zag
het ernaar uit dat hij was gestopt met
de studie en niet zou herstarten.
Bunggul heeft achter hem aangezeten
en zijn ouders (Daniel Ratu Ridi en
Paula Lika Inga) toonden verdriet over
de situatie. Paulu Lika Inga (dochter
van ds. Kapenga Tanahomba en Piga
Jadi) was tot tranen toe bewogen,
aldus een verslag van Wila Bunga. En
toen plots in augustus 2019 … kwam
bericht dat Okto geslaagd was voor de
opleiding. Onverwacht voor ons in
Nederland, maar wel mooi. En dat
laatste telt. Begin 2021 kwam bericht
van Amos Bunga dat Okto was
gevraagd om onderwijzer te worden
aan de basisschool in Parai Puluhamu ter voorziening in de vacature van Oktoviana
Mariana Ly.
Ik vroeg Bunggul waar het bruidspaar is gaan wonen. Als antwoord kreeg ik: “Als in
Waingapu kreeg ze een kamerwoning voor docent bij de School van pleegsteropleding,
als in Parai Puluhamu bij het huis van vader van Okto in de Transmigrasi”.
Als bestuur van SOS wensen we het bruidspaar een gezegende tijd samen toe.
Ed van der Vlis
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Zeven kandidaat-predikanten geëxamineerd
De Synode van Vrije Kerken in Oost Soemba op 4-5 oktober 2022 werd speciaal
gehouden om zeven toekomstige predikanten te testen die fase II-onderwijs hadden
voltooid. Fase I-onderwijs is volgens kerkelijke regels onderwijs voor guru’s-Injil die nog
geen Dienaren zijn die geroepen kunnen worden om dominee te worden. Na het
overlijden van ds P.P. Goossens in 2002 zijn drie predikanten bevestigd als lectoren die
verantwoordelijk zijn voor het onderwijzen van toekomstige dominees. Twintig jaar later
en met Gods hulp, werd op de synode van 12-15 juli 2022 besloten dat een examen
mocht plaatsvinden. De docenten hebben het leerproces en de examens voor elk
onderwijsvak uitgevoerd, namelijk:
1). Kennis van Bijbelse inhoud
2). Christelijke geloofsleer
3). Kennis van kerkbelijdenissen
4). Kennis van de principes van kerkelijk recht en kerkelijk reglement
5). Kennis van de kerkgeschiedenis.
De raad van docenten die op 17 augustus 2022 in Melolo bijeenkwam, stemde er
vervolgens mee in een brief te sturen naar alle kerken met daarin de procedures en
criteria voor het testen door elk van de afgevaardigden van dertien kerken waar in de
vorige synodesessie was overeengekomen dat de Vrij(gemaakt)e Kerk van Mangili de
roepende kerk zou zijn.
Tijdens de synode kreeg elke kerk een uur de tijd om vragen te stellen en antwoorden te
krijgen over de vijf bovengenoemde onderwerpen en over de houding en opstelling. Op
enkele momenten werden de vrouwen van deze kandidaten ook binnengehaald om te
luisteren en te getuigen, opdat ze zouden deelnemen aan het ondersteunen van de
bediening door hun echtgenoten.

v.l.n.r.: Amos, Hungga Meha, Kornelis, Lazarus, Matius, Micha en Stepanus
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De resultaten van de beoordelingen van elke kerk werden voorgelegd aan het
moderamen en vervolgens werd afgekondigd dat de zeven broeders bevredigende
resultaten hadden behaald. Aanvaard als kandidaat voor predikant en beroepbaar in de
Vrije Kerken van Oost-Soemba zijn:
1) Praipuluhamu guru-Injil broeder Amos Bunga, S.Th.
2) Madu Tolung guru-Injil broeder Hina Hunga Meha
3) Wanga guru-Injil broeder Kornelis Djami Lele, S.Pd.
4) Maujawa guru-Injil broeder Lazarus Djami Lele, S.Th.
5) Mangili guru-Injil broeder Matius Katauhi Kulandima
6) Wula guru-Injil broeder Stepanus Tay Paranda
7) Lahiru guru-Injil broeder Michael Mila Meha, S.Th.
En tot evangelieleraar in Prai Kalala is benoemd broeder Andry Yason Lukas, S.Th.
Opgetreden als moderamen:
Dominee Nggaba Ima (voorzitter)
Philips Rido Dida (assessor)
Kadmiel Djami, S.Th. (scriba I)
Wila Bunga, S.Pd. (scriba II)
Wila Bunga, 8-10-2022

Amos Bunga beroepen als tweede predikant
Beste Mijnheer Ed en familie, een gezegende Zondag
gewends, van morgen hadden we als gemeente van Parai
Puluhamu een mooie dienst, met totaal aanwezigen 111
mensen. Mijn tekst preekt vanuit 1Tesalonika 5:19 "Dooft
de Geest niet uit". Na de dienst nog een
herhalinggesprekje over de preek in Soembanesie taal. En
daarna hadden we gemeenterad voor roeping aan br
Amos Bunga als tweede predikant voor de gemeente van
Parai Puluhamu. En de gemeenteleden met een stem
accoord om br Amos Bunga te roepen als tweede
predikant voor onze gemeente in Parai Puluhamu. Met
ons hier gaat het alles goed en nog altijd voorziegtig met
de Coronavirus. Ontvangs van ons allen de hartelijke
groeten! Ook voor Mevrouw en de kinderen en andere
Broeders en Zusters in NGKV. Bunggul, Rahik en de
kinderen.
Bunggul, zondag 30-10-2022
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Wila stuurde wat foto’s van het beroepingswerk. Op de foto hiernaast
schrijft een gemeentelid zich in voor de verkiezing. Op de foto hieronder is
de beroepingsbrief overhandigd aan Amos. Zijn dochter Galenka houdt de
brief vast.

Laptops voor de SMP in PPH
In de vorige papieren Nieuwsbrief (september 2022) ging het ook over dit onderwerp.
Het is een vervolg op het verhaal van Wila Bunga in de digitale Nieuwsbrief van januari
2022 over “Digitale nationale beoordeling van het onderwijs”. De Indonesische overheid
heeft, mede op basis van allerlei beperkingen in de tijd dat corona heel ernstig aanwezig
was, besloten dat veel schoolexamens digitaal moeten plaatsvinden. En dus wilden de
broeders en zusters in Parai Puluhamu graag dat er aan de SMP meer computers komen.
Amos Bunga (hoofd van de SMP) heeft een voorstel/proposal geschreven dat in
Nederland op 24 januari werd ontvangen. Dat proposal gaat over een bedrag van
ongeveer Euro 30.000. In de bestuursvergadering van SOS op 21 maart en in de
ledenvergadering op 14 mei hebben we erover gesproken. Een mooi voorstel, maar een
erg hoog bedrag en het werd ook niet helemaal duidelijk hoe de ontwikkeling past op de
bestaande elektriciteits- en internetvoorziening in Parai Puluhamu. Het punt van de
voorzieningen is nog steeds niet glashelder, maar de praktijk wijst uit dat er geen
onoverkomelijk probleem is. Over het geldbedrag en de hoeveelheid nodige computers is
er verder contact geweest met Amos en ook met Bunggul. Daaruit bleek dat er
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inmiddels uit een ‘overheidsfonds voor hulp aan scholen’ een geldbedrag ter beschikking
was gesteld. De uiteindelijke behoefte bleek te zijn dat op kosten van SOS 13 laptops
zouden kunnen worden aangeschaft, hetgeen zou neerkomen op Euro 7.700 afgerond.
Intussen had GG (de gulle gever, namelijk de grote donateur in het Fonds Corona
Landbouwhulp; zie de papieren Nieuwsbrief van mei 2021) kennis gekregen van dit
project. Hij verklaarde zich bereid om de Euro 7.700 te doneren. Dat maakte de beslissing
voor het bestuur van SOS erg gemakkelijk: akkoord met het plan om voor euro 7.700 13
laptops aan te schaffen voor rekening van SOS. Begin september is het geld naar Soemba
overgemaakt en op 24 september kwam er een dankbetuiging binnen in de vorm van een
filmpje en bijgaande foto. Op het papier dat de jongen vasthoudt staat “Terimakasih
kami ucapkan kepada Steun Oost Sumba (SOS) atas bantuannya! Tuhan Yesus
memberkati!”, dus: Wij danken Steun Oost Sumba (SOS) voor zijn hulp! De Here Jezus
zegene u!

Ed van der Vlis
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Een bromfiets voor Salmon Ga
Guru-Injil Salmon Ga (op de foto met regenpak aan) ondervindt nogal wat obstakels
bij het zorgen voor zijn kerk en zijn gezin. Momenteel zorgt hij voor zijn moeder die oud
is en vaak ziek is en zij is de ruggengraat van zijn gezin. Ondertussen moet hij dienen bij
de GBST Tanarara met haar resorts, namelijk Tiring en Makahar. Daarom moet hij op de
vrijdag naar zijn bediening en op de maandag terug naar Wanga om voor zijn moeder te
zorgen. Als hij naar zijn bediening gaat, laat hij zijn moeder over aan zijn zus of aan zijn
buren. De afstand tussen Wanga (waar zijn
moeder woont) en Tanarara (waar hij dient) is
ongeveer 100 km omdat hij door Melolo,
Parokut en Kananggar moet gaan. Als hij in de
resorts dient dan moet hij moeilijke afstanden
afleggen: de afstand tussen Tanarara en Tiring
is ongeveer 20 km en van Tiring naar Makahar
is ongeveer 20 km en onderweg moet hij een
beschadigde weg nemen en bergen op en af
gaan en rivieren oversteken.
Ondertussen ondersteunt de motorfiets die hij
momenteel bezit hem niet in zijn bediening en
in het zorgen voor zijn moeder. De motorfiets
is vaak vastgelopen of beschadigd. Dus wat erg
zorgwekkend is: als zijn motor kapot gaat op
zijn plaats van dienst, is er niemand om voor
zijn moeder te zorgen en als zijn motor kapot
gaat terwijl hij voor zijn moeder zorgt, dan kan
niemand hem vervangen op zijn plaats van
dienst. Dit is in het verleden al eens gebeurd,
zei hij. Daarom is de enige manier waarop hij
van deze last of strijd kan worden verlost,
alleen als hij een goede motor heeft. Omdat
zijn levensomstandigheden zeer beperkt zijn, in
de zin dat hij als arm wordt bestempeld, is hij
totaal niet in staat om een nieuwe motorfiets
aan te schaffen. Daarom is hij afhankelijk van
anderen, zoals SOS. En daarom informeer ik
over zijn levenssituatie en over de lasten van
het leven waar hij momenteel mee worstelt met de hoop dat SOS graag aandacht zal
schenken aan guru-Injil [onderwijzer van het Evangelie] broeder Salmon Ga voor het
goede verloop van zijn bediening en de zorg voor zijn moeder.
Ik heb het SOSbestuur uitleg gegeven over zijn levenssituatie en -strijd en -wensen omdat
hij mij dat zelf vroeg. Het is vanwege de overtuiging van zijn nood dat ik het bij deze
gelegenheid heb gewaagd om over zijn behoeften te schrijven en dit naar SOS te
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sturen. Voordat ik mij tot SOS richtte met deze vraag heb ik eerst telefonisch contact
opgenomen met pendeta [dominee] Bunggul en het verzoek van guru-Injil Salmon Ga
besproken. Pendeta Bunggul stemt er sterk mee in om het verzoek van guru-Injil Salmon
Ga over te brengen aan SOS omwille van zijn bediening en het zorgen voor zijn moeder.
Met betrekking tot de behoefte aan een motorfiets voor guru-Injil Salmon Ga op basis
van het veld van bediening, stemden dominee Bunggul en ik er mee in om SOS een
motorfiets voor te stellen met het merk Versa SB 150 met een nieuwwaarde van
Rp. 26.000.000 [Euro 1.750]. Als in de visie van SOS de prijs van de motor te hoog is, dan
is het alternatief een tweedehands motor (3-4 jaar) van circa Rp. 20.000.000 [Euro
1.350]. Dat is het nieuws over guru-Injil Salmon Ga dat ik aan SOS moet overbrengen en
ik hoop op de bereidheid van SOS om guru-Injil Salmon Ga aan een nieuwe motorfiets te
helpen.
Ik dank u hartelijk. Groet.
10-7-2022, Stepanus Tay Paranda
Bovenstaand bericht van Stepanus (in het Indonesisch gesteld, maar hier in het
Nederlands weergegeven) heb ik verwerkt in de digitale Nieuwsbrief van augustus 2022.
Daarbij heb ik een oproep gedaan om geld te geven, opdat voldaan kan worden aan het
verzoek van onze broeders Stepanus en Bunggul en broeder Salmon Ga van een nieuwe
motor te voorzien om zijn werk en zorg te kunnen blijven verrichten. Heel fijn dat aan die
oproep goed gehoor is gegeven. Hierdoor kon SOS begin september Euro 1.750 naar
Soemba overmaken voor de aanschaf van
een motorfiets voor Salmon Ga. Op 22-102022 kregen we via Messenger een
bericht (in het Indonesisch) binnen van
Salmon Ga:
“Goedemorgen meneer! Hartelijk dank
meneer, want u heeft me geholpen om
een Verza cb 150 motorfiets te krijgen.
Meneer heeft geluisterd naar mijn klacht
en gisteren heb ik hem opgehaald bij de
Waingapu-dealer met dominee Huki. Ik zal
deze motor gebruiken naar de plaats van
dienst bij GBST Tanarara en Makahar.
Moge God ons blijven zegenen in onze
dienst om Gods naam te eren.”
Wat een mooie blijk van dankbaarheid.
Die laat ik graag hier zien. Fijn dat u veel
geld hebt overgemaakt en dat zo Salmon
Ga kon worden geholpen.

André van Deursen 8
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Brief naar Soemba 10-10-2022
Aan: het deputaatschap Betrekkingen GGBST
Kornelis Djami Lele (voorzitter), Enos Ballanggandi (secretaris), Huki Landu Djami
[Bunggul] (penningmeester), Nggaba Ima, Michael Mila Meha, Kadmiel Djami Lele en
Stepanus Tay Paranda
Ter attentie van de heer secretaris Enos Ballanggandi
Van: het bestuur van de vereniging Steun Oost-Soemba
Onderwerp: felicitaties en geldstromen
Broeders,
Allereerst een hartelijk felicitatie met het verloop en de uitkomst van de extra synode die
heeft plaatsgevonden op 4 en 5 oktober voor het examineren van zeven kandidaatpredikanten. Een felicitatie voor het hele kerkgenootschap Gereja-Gereja Bebas Sumba
Timur. En zeker een felicitatie aan het adres van de geslaagden: Amos Bunga, Hina Hunga
Meha, Kornelis Djami Lele, Lazarus Djami Lele, Matius Katauhi Kulandima, Stepanus Tay
Paranda en Michael Mila Meha. Maar natuurlijk ook een felicitatie aan het adres van de
direct betrokkenen, zoals hun familieleden.

Zittend v.l.n.r.:
Kadmiel Djami Lele , Nggaba Ima, Philips Rido Dida en Wila Bunga
Ook onze zegenwensen voor het bruidspaar Leni Landu Djami en Oktovianus Wadu Ratu.
Gezien de ontvangen foto’s, gaan wij ervan uit dat het een goede bruiloft is geweest op
7 oktober.
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Op 5 oktober hield het bestuur van SOS een vergadering. Wij hadden onze broeder en
vriend Bunggul uitgenodigd om in de digitale vergadering te zijn, maar helaas was hij er
niet door problemen met het internet. Toch had het SOSbestuur een goede bespreking.
1. Het SOSbestuur sprak onder meer over microkrediet.
1A. Het is goed dat Stepanus Tay Paranda, die heel goed communiceert met het
SOSbestuur, waarvoor grote complimenten, bezig is om het kapitaal en het werken met
het kapitaal onder te brengen in Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Eén in liefde. Het
SOSbestuur hoopt dat dit gevolg mag hebben dat er goede opbrengst is uit het kapitaal
en dat op die manier steeds meer economische zelfstandigheid mag ontstaan.
In april 2021 is euro 7.400 naar Soemba gegaan uit het Fonds Corona Landbouwhulp. Dat
is vooral ten goede gekomen aan broeders en
zusters in Wula en Mangili.
Voor Kakaha (inclusief Hamba Wutang en
LaKopi) is in februari 2022 euro 4.100
overgemaakt. Het geld is op 10 en 11 februari
2022 uitgedeeld.
Voor Kananggar (inclusief Winumuru, Parokut
en Parai Kalala) is in april 2022 euro 5.250
overgemaakt. Op 21 april 2022 is het geld
uitgedeeld.
Voor Lamara (inclusief Wairara en Lahiru) is in
juni 2022 euro 4.800 overgemaakt. Op 16 juni
2022 is het geld uitgedeeld.
Het SOSbestuur dankt Stepanus voor zijn goed
verslaglegging van het ontvangen en het
uitdelen van het kapitaal.
1B. Verder sprak het SOS bestuur over
aanvragen per e-mail van 27 juli voor
microkrediet voor Baing, Lalindi, Tanarara,
Madu Tolong en Melolo.
Hieronder de gevraagde bedragen met
omrekening naar euro bij een koers van
ongeveer euro 1 = Rp 14.800.
Baing Rp 160.000.000 = euro 10.800
Lalindi Rp 200.000.000 = euro 13.500
Tanarara Rp 80.000.000 = euro 5.400
Madutolung Rp 84.000.000 = euro 5.700
Melolo Rp 50.000.000 = euro 3.400
Deze 5 totaal: euro 38.800. Dat is ook voor het
SOSbestuur een enorm groot bedrag.
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Op 6 november in de GBST Kakaha: twee jongeren doen openbare geloofsbelijdenis en een volwassene wordt gedoopt. Links op de foto: ouderling
Martinus van Kakaha. Naast hem: guru Ndilu Ratudjawa, kortweg: Ratu,
geboren op 3-12-1948.
Maar het SOSbestuur heeft goed gelet op de goede berichten van Stepanus, zijn tijdige
verantwoordingen en zijn eerlijke opmerkingen dat er, naast teleurstellingen, veel
geslaagde projecten zijn. Daarom wil het SOSbestuur de gevraagde bedragen ter
beschikking stellen. Omdat het totaalbedrag erg groot is, zullen de overmakingen
gefaseerd naar Soemba komen.
Penningmeester Ron zal begin november 2022 geld sturen voor Tanarara, Madutolong en
Melolo.
Begin december 2022 geld voor Lalindi.
Begin januari 2023 geld voor Baing.
2. Het SOSbestuur sprak over geld voor kerkbouw.
2a. Kakaha. In onze brief aan deputaat Lukas op 24-5-2022 hebben we genoteerd dat in
totaal euro 3.300 nodig is. Op 1-6-2022 is al euro 1.800 overgemaakt.
2b. Wula. In 2021 is euro 1.200 overgemaakt. Het SOSbestuur was blij in een e-mail van
30-7-2022 te kunnen lezen dat de kerkverbouw af is.
2c. Lulundilu. In 2021 is euro 1.000 overgemaakt en in april 2022 is voor het afbouwen
euro 3.725 overgemaakt. Lazarus Balanggiku spant zich voor dit project in en dat is goed
van hem. Mag het SOSbetuur van u horen/lezen hoe het is met dit project?
2d. Waingapu. In onze brief aan deputaat Lukas op 24-5-2022 is een totaalbedrag van
euro 3.300 beloofd. In 2022 is euro 2.200 overgemaakt. Na ontvangst van foto’s van de
opgemetselde muren volgt de laatste betaling (euro 1.100).
2e. Praikala (Prai Kalala). In onze brief aan deputaat Lukas op 24-5-2022 hebben we
genoteerd dat in totaal een bedrag van euro 2.650 nodig is. In juni 2022 is euro 1.000
overgemaakt. Het SOSbestuur hoort en leest niets meer over dit project van Enos. Wij
willen graag informatie over de voortgang.
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2f. Pekungadu. Dit zou een plek zijn in de buurt van Parai Puluhamu waar kerkbouw
plaatsvindt volgens een e-mail van 11-9-2022 van Stepanus. Weliswaar is hiervoor geen
geld gevraagd aan SOS, maar het SOSbestuur wil graag weten wat het project inhoudt en
wie contactpersoon voor dat project is. Op 17-9-2022 is hierover een e-mail gestuurd
naar Bunggul, maar daarop is helaas nog geen reactie binnengekomen. Kan dat alsnog
alstublieft?
2g. In een e-mail van 27-8-2022 van Stepanus is verzocht om geld voor kerk(ver)bouw in
Melolo en Wairara: euro 2.600 resp euro 3.300. Stepanus heeft gegevens aangeleverd
over de kosten. Deze zullen door een bestuurslid van SOS worden bestudeerd.

Kerkbouwactiviteiten in Kakaha in augustus 2022
3. Het SOSbestuur sprak over geld voor pastorieën.
3a. Er is per e-mail van 13-8-2022 een verzoek gedaan om geld voor bouw/verbouw van
een pastorie in Mado Tolung (de gemeente zelf kan Rp 24.330.000 [euro 1.650] betalen
en vraagt hulp voor Rp 73.160.000 [euro 4.950]).
3b. Er is per e-mail van 27-9-2022 een verzoek gedaan voor bouw/verbouw van een
pastorie in Wulla (euro 1.200, dat zou de helft van totale kosten zijn).
Het SOSbestuur vindt het heel mooi dat er wordt gedacht aan het bouwen of verbouwen
van pastorieën. Wij zien dit op dit moment niet als een doel waarvoor SOS geld moet
geven. Toch wenst het SOSbestuur u veel goeds toe bij de (ver)bouwplannen.
4. Het SOSbestuur sprak over geld voor motorfietsen.
4a. Er is in juni 2022 euro 1.050 overgemaakt voor een motorfiets voor Dominggus van
Kakaha.
4b. Er is in Nederland geld ingezameld voor een bromfiets voor Salmon Ga. Dat heeft veel
geld opgeleverd. Het ingezamelde bedrag (euro 1.750) is in september 2022
overgemaakt.
4c. Via Messenger (9-9-2022) heeft Matius Katauhi Kulandima een verzoek ingediend om
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geld voor een motorfiets. Ik heb hem geantwoord dat het bestuur van SOS graag wil
weten wat het advies van de grote adviseur Bunggul hierop is.

Matius met zijn huidige bromfiets
Met alles wat hierboven staat hoopt het SOSbestuur jullie weer op de hoogte hebben
gebracht van de laatste beslissingen over hulpvragen. Wij zijn blij jullie heel vaak te
kunnen helpen. Soms doen wij dat niet en dan hopen wij op jullie begrip.
De vereniging SOS is erg blij dat zij nog steeds een schakel kan zijn in de christelijke band
tussen de GGBST en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Vanuit Nederland proberen
wij jullie gepast te steunen in financieel opzicht en in het opdragen in gebed tot onze
Here God. Wij hopen dat ook van jullie kant de band met ons warm gehouden wordt.
Gods zegen toegewenst!
In Christus verbonden en met een hartelijke groet,
namens het bestuur van SOS,
Ed van der Vlis, voorzitter
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Vergadering van het deputaatschap Betrekkingen
Bij deze gelegenheid zou ik willen mededelen dat wij gisteren op 19-10-2022 als
gedeputeerden van de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST) voor Betrekkingen zijn
samengekomen.

V.l.n.r.: Enos Ballanggandi (secretaris), Kadmiel Djami Lele, Kornelis Djami
Lele (voorzitter), Stepanus Tay Paranda, Michael Mila Meha, Huki Landu
Djami [Bunggul] (penningmeester). Nggaba Ima heeft waarschijnlijk de foto
genomen.
Tijdens de bijeenkomst hebben we veel besproken, waaronder de brief van SOS die door
de heer Ed van der Vlis per e-mail is verzonden, gericht aan de gedeputeerden van de
GGBST voor Betrekkingen. Pendeta [dominee] Enos als schrijver of als GGBST Actuarius
las en vertaalde de brief in het Indonesisch. Vervolgens hebben we puntsgewijs de
inhoud van de brief besproken.
Met betrekking tot de activiteiten die niet zijn uitgevoerd of momenteel worden
uitgevoerd en waarvan er volgens SOS geen nieuws is, zoals in Parai Kalala, zal pendeta
Enos rechtstreeks aan SOS uitleggen.
Verder zullen andere dingen in detail worden uitgelegd aan SOS door pendeta Bunggul.
Met betrekking tot de aangelegenheid van het microkrediet die aan mij is toevertrouwd,
blijkt uit uw brief dat SOS opnieuw microkrediet zal verlenen en wel aan GGBST Baing,
Lalindi, Tanarara, Madutolung en Melolo in zeer grote bedragen. Dat zal gaan lopen via
de KOPERASI in Wulla. Alle leden van het deputaatschap Betrekkingen zijn dankbaar en
dat willen we graag aan SOS bij deze overbrengen. Zij allen verklaarden zich bereid mij te
ondersteunen bij het beheren van de Coöperatie ten behoeve van de voortgang van de
economie binnen de GGBST in de toekomst. En om onze dankbaarheid te uiten, schrijven
wij nu deze brief aan SOS.
Dit is de informatie die ik bij deze gelegenheid aan de heer Ed van der Vlis moet
doorgeven.
20-10-2022, Stepanus Tay Paranda 14
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Kerkbouw in Prai Kalala
Geachte meneer Ed van der Vlis, ik vind het heel fijn dat ik in deze gelegenheid een
emailtje aan U kan sturen.
Ik hoop en bid dan alles gaat goed met U, uw familie en bestuur van SOS vereniging.
Met ons gaat alles goed, ook zo met de gemeente in Kananggar, Parokut en Praikala.
Ik wil U bedanken voor uw email aan Deputat Perhubungan dat aan mij ook gestuurd.
Uw vraag over opbouw van kerkgebouw in Praikala zal ik beantwoorden.
Ten eerste, wil ik aan U excuus vragen omdat ik informatie over het bouw te laat
gestuurd.
Het bouw van kerkgebouw in Praikala is nog niet beginnen. We hebben een groot
probleem over vervoer van materialen. De weg naar Praikalala is erg slecht en glad van
het regen. (Groot) Outo kan niet rijden. Het regen in dit jaar is vroeger dan afgelopen
jaar. Het was al regent in september, gewoonlijk in november. Volgens de informatie, in
nabije toekomst de regering de weg zal verbeteren, zodat de autos kan weer rijden. Ik
hoop dat het plan zal realiseren. De weg naar Praikalala is nog niet geasfalteerd.
Als de weg is verbeterd en de auto kan weer rijden, wij zullen de gelegenheid zo goed
mogelijk om materialen vervoeren.
We hebben al houten, alleen maar zand en cement dat we nog niet bereiken in de
lokatie.
Tot zo ver mijn bericht. De hartelijk groeten van ons allemaal.
12-11-2022, Enos Ballanggandi

Enos met zijn vrouw Hamuly, haar vader Jamahuruta en haar moeder
Babang Ana Mila
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Verdeling microkrediet in Melolo
Een paar dagen geleden heeft guru-Injil Stepanus als hoofd van KSP in Wulla gezegde dat
het geld voor mickrokrediet voor melolo, tanarara en madutolung door de SOSpenningmeester op zijn rekening was overgemaakt. Hij nodigde ons als secretarissen en
penningmeesters van KSP uit om een bijeenkomst te houden om het plan te bespreken
om het geld te verdelen onder de ontvangende kerken. Daarom hebben we een
bijeenkomst op de avond van 10 november 2022. Tijdens die bijeenkomst hebben we
afgesproken dat de verdeling van de geld voor de Melolo het kerk zal plaatsvinden op
11 november 2022. Op deze week zijn nog de verdeling voor de Madutolung en Tanarara
het kerken niet gedaan worden vanwege ongunstige omstandigheden (regen). Wij hopen
dat in de nabije toekomst de verdeling kan worden uitgevoerd.
Vanmiddag heeft de verdeling het geld voor de Melolo het kerk plaatsgevonden. De
ontvangers, voornamelijk ouderen, voelen zich dankbaar en dankbaar voor de hulp. De
ontvangers in Melolo zeiden: Bedankt aan SOS als financier en KSP in Wula als
fondsbeheerder.
11-11-2022, Michael Mila Meha
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