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Seroja
Spreek uit als: se-ró-dja. Dit is een ander woord voor: lotus. Als bloem is het een
prachtding. Maar het is ook de naam van de orkaan die begin april verwoestend bezig is
geweest in Indonesië. De vorige digitale Nieuwsbrief kwam uit toen de eerste berichten
over de gevolgen tot ons in Nederland kwamen. Die eerste berichten schetsten al een
drama: kerkgebouwen onder water gelopen, inkomstenbronnen (bijvoorbeeld
landbouwgrond en stellages voor de kweek van zeewier) aangetast en woningen ernstig
beschadigd. Zo’n orkaan gaat niet selectief te werk; ook de onderkomens en bezigheden
van onze broeders en zusters van de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST) zijn
getroffen.
Er kwam een foto binnen van schade aan
het huis van Bunggul en zijn vrouw Rahik.
Dat is voor Soembanese begrippen best
wel een stevig huis, maar toch ligt het dak
er half af. Voor archivarissen ook nog eens
een ramp, want vanwege de stevigheid
van het gebouw waren nou juist hier
allerlei belangrijke papieren opgeslagen.
De berichten zijn dat die papieren ernstig
zijn aangetast. Verder zijn diverse bomen
rondom hun woning tegen de vlakte
gegaan. Dat is op zich al slecht, maar
zeker als het gaat om bomen die zijn
geplant om de vruchten daarvan te eten,
bijvoorbeeld kosambi en nangka.
Ook van Enos (dominee in Parokut)
kreeg ik bericht binnen. Hij stuurde een
foto van het nog niet zo lang bestaande
kerkgebouw in Parokut. Dat is
beschadigd, maar die schade valt te
overzien, aldus Enos. Daarnaast
stuurde hij foto’s van huizen en delen
van huizen van broeders en zusters in
en om Parokut die wel ernstig te
pakken zijn genomen door Seroja. Hulp
van de overheid is ingeroepen, maar
die is natuurlijk ook nog wat aan het
bijkomen.
En zo nog meer. Intussen klinkt de roep om breed in Nederland hulpacties op te zetten,
waaronder het bijeen brengen van financiën. In de GKv van Vlaardingen is Bunggul nog
niet zo lang geleden (januari 2020) voorgegaan. Op zondag 28 april 2021 zou er toch al
worden gecollecteerd voor Soemba en die collecte heeft als speciaal doel gekregen ‘hulp
i.v.m. orkaan Seroja’. De opbrengst is ongeveer Euro 3.800. Een geweldig bedrag. Dank
aan alle goede gevers! En hopelijk: een goed voorbeeld doet goed volgen.
Ed van der Vlis
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