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Vergadering van de ouderlingen
Begin november kreeg ik zo maar een e-mailtje van Michael Millameha, kortweg: Micha.
U weet wel: samen met Bunggul bezocht hij begin dit kalenderjaar ons in Nederland. De
mail had de titel die ik hierboven zet. Micha en ik mailden een paar dagen wat heen en
weer en dat leverde wat informatie op om met u te delen. Bij deze. Voor de weet:
Lamara heeft een kerk, die de centrale kerk is voor de kerken in Lahiru en Wai Rara.
Ed van der Vlis
De ouderlingen in Lamara het Kerk hebben elk jaar de vergadering. Er zijn vier maal in
een jaar de ouderlingen vergaderen. Namelijk: in januari, april, juli en october. Maar de
ouderlingen hebben soms vijft of zes maal vergadering ook in een jaar als er de
problemen zijn die de ouderlingen moeten dadelijk praten.
Op 11 october had de ouderlingen een laastse vergadering voor dit jaar gemaakt. Het
was in Lahiru het Kerk. Vergadering wordt door guru-Injil Salmon Ga geopend als
vooziter van de ouderlingen in Lamara het Kerk. Vergadering was geopend met zingen:
psalm 19:3, lezen de Bijbel uit 3 Johannes 11 en bidden. Het was om 03.10 s'middag
geopend en gesloten om 06.25 s'avonds met bidden door guru-Injil Michael Millameha.
Ook daar Kadmiel. Zijn volledige naam is Kadmiel Djami. En de vierde is Kabuhil Pekuali.
Hij is een ouderling in Wairara het Kerk.
Lamara het Kerk heb nu
vijf ouderlingen. Drie in
Lamara centruum
namelijk: Balla Kahar,
Pura Kadu Amah en
Kadmiel Djami. In
Wairara het Kerk heb een
ouderling en Lahiru het
Kerk ook. Een ouderling
in Lahiru het Kerk is
Salmon Ga. Dus Salmon
en Kadmiel worden de
ouderling ook. Lahiru het
Kerk heb eigenlijk twee
ouderlingen. Maar een
ouderling was ontslaan
v.l.n.r.: Kadmiel, Micha, Salmon en Kabuhil
want hij een probleem
heeft. In vergadering vorige maand was alleen drie ouderlingen aanwezig. Twee
ouderlingen uit Lamara (centruum) waren afwezig.
Er zijn elke week gemiddelde 26 mensen aanwezig in Lamara Centrum. In Wairara is
gemiddelde 14 mensen en 20 mensen in Lahiru. In Lamara en Lahiru gaan meerder de
kinderen en volwasenen naar het kerk. Daar gaan altijd Zondagschool door. Maar in
Wairara is niet veel kinderen.
Hier in Oost Soemba is nu drie mensen weer met positif corona. Twee mensen uit Melolo
en een uit Waingapu. De activiteiten gaan nog tot nu toe door. De kerken, kantoren en
anderen waren geopend. De mensen mogen de activiteiten doen maar met de protocol
van de gezondheid volgen. Namelijk: masker gebruiken, handen wassen en afstand
bewaken.
Met gezonheid van mij, Asnat [vrouw van Micha] en Abercio [hun zoon] gaat het goed.
Hoop dat de anderen broeders en zusters in Nederland gaat het goed.
Micha
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