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Jaaroverzicht 2020
2020 begint met het bezoek van ds. Huki Landu Djama (Bunggul) en Micha Mila Meha
(Micha). Op 10 januari landt het vliegtuig met hen op Schiphol voor een bezoek aan
Nederland van ruim drie weken. Er wacht hun een vol programma. Ds. Bunggul gaat voor
in verschillende kerkdiensten. In het Nederlands. Ook Micha oefent de taal en blijkt een
snelle leerling. Op 11 januari spreekt ds. Bunggul de Landelijke Vergadering in Zeewolde
toe. Niet eerder waren broeders uit Soemba aanwezig bij een zitting van de Landelijke
Vergadering. Er wordt een regiovergadering van de NG-kerken in Utrecht bezocht. Ds.
Bunggul en Micha spreken ook met leden en bestuur van SOS. Oude vrienden worden
bezocht, de banden aangehaald. Ds. Bunggul brengt de groeten vanuit de kerk van Parai
Puluhamu over, geïllustreerd met een lijst met namen en handtekeningen. In de
papieren Nieuwsbrief heeft u het verslag van het bezoek van de hand van ds. Bunggul
en van onze voorzitter kunnen lezen. Goed en mooi om elkaar te ontmoeten en te
bemoedigen.
Vanaf maart heeft het coronavirus een grote invloed op het dagelijks leven, zowel hier
als op Soemba. Al lijkt het erop dat het virus daar minder om zich heen grijpt. De
maatregelen hebben ook invloed bij SOS. De jaarvergadering in mei wordt uitgesteld.
Ook in oktober blijkt het niet mogelijk om op de gebruikelijke manier bij elkaar te
komen. Na raadpleging van de leden besluit het bestuur dit jaar geen jaarvergadering te
houden. De kascontrole vindt wel plaats, het verslag zal de eerst volgende
jaarvergadering aan de orde komen. Het bestuur werkt dit jaar met een
conceptbegroting. Digitaal vergaderen wordt de norm. Ook het bestuur komt twee keer
digitaal bij elkaar en bezoekt de digitale vergaderingen van LSV (Verre Naasten) waar we
gastlid zijn.
Gelukkig heeft het virus geen vat op de contacten met Soemba. Het is mooi te zien dat
we op veel manieren over en weer contact hebben. Via whatsapp, facebook, sms, e-mail
en een enkele keer per brief of telefoon. De
digitale mogelijkheden worden ook op Soemba
steeds uitgebreider en meer mensen weten ons te
bereiken. Zo kunnen we met elkaar meeleven.
We geven de informatie graag door, maandelijks
via een digibrief en er verschijnen ook vier
papieren Nieuwsbrieven. Zo kunnen we de leden
en andere belangstellenden informeren over het
wel en wee van de kerken en kerkleden op
Soemba, zoals de aanval op guru-Injil Matius, de
noodzaak van een bromfiets voor guru-Injil
Stepanus, de voortgang van het waterproject
Parokut en de plannen van Leni voor een
verpleegpost. U steunde de financiële verzoeken
royaal. Stepanus ontving voldoende geld om een
bromfiets aan te schaffen voor zijn werk in de
gemeenten van Wula en Mangili. De zorgkosten
voor Matius kunnen betaald worden. Dank
daarvoor.
In oktober is de app Givt operationeel voor onze
Vereniging. Daarmee wordt een nieuwe weg
ingeslagen en is het voortaan ook mogelijk om via
Stepanus Tay Paranda met zijn zoon
deze weg geld over te maken voor Soemba in het
Misael Hina Hinggirandja
algemeen of voor een specifiek doel dat onder uw

aandacht wordt gebracht middels een digibrief voorzien van een QR-code.
Mooi dat we ook in 2020 de verbondenheid met onze broeders en zusters op Soemba
vorm konden geven en we hopen dat D.V. in 2021 te mogen voortzetten.
Betske van Henten-Meijer
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