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Geld en gemeenteleven
In de vorige digitale Nieuwsbrief (digiNBr) ging het over microkrediet. SOS heeft op
advies van en onder verantwoordelijkheid van guru-Injil Stepanus geld overgemaakt
naar Soemba, opdat daar weer economisch leven opgebouwd kan worden na een periode
van moeite in verband met corona, sprinkhanenplagen en een orkaan (Seroja).
Trouwens, een sprinkhanenplaag is er opnieuw volgens de berichten in februari en maart.
Het geld is verdeeld in Wula en Mangili en van de opbrengst wordt al weer teruggestort
in het kapitaalfonds. Mooi!
Inmiddels is er ook geld verdeeld in Kakaha (inclusief Hamba Wutang en La Kopi). We
zijn natuurlijk benieuwd of er ook daar zegen op rust. Het eerste bericht (van Stepanus
op 1 april) is bemoedigend: er was al geld teruggestort in het fonds en van daaruit kon
geld aan drie andere gezinshoofden worden geleend.
Stepanus geeft niet alleen berichten over microkrediet. Hij deelt ook gebeurtenissen met
ons die we als broeders en zusters goed kunnen plaatsen:

Linksboven: op zondag 27 maart viering van het Heilig Avondmaal in de GBST van Wula
met als voorganger dominee Nggaba Ima van Baing.

Rechtsboven: in dezelfde dienst bediening van de doop aan een kind.
Linksonder: in dezelfde dienst openbare geloofsbelijdenis.
Rechtsonder: op maandag 28 maart huwelijksbevestiging in hetzelfde kerkgebouw onder
leiding van dominee Huki Landu Djama (Bunggul).
Ed van der Vlis

Algemene informatie over het werk op Soemba is te vinden op www.steun-oost-soemba.nl
ING-rekening NL97 INGB 0001 6872 38 t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan. Graag bij de omschrijving
zetten: zending op Soemba. Doelen zijn bijvoorbeeld: opleidingen tot predikant en tot evangelist en kerkbouw.
ING-rekening NL84 INGB 0001 3143 13 t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan. Graag bij de omschrijving
zetten: ontwikkelingshulp. Doelen zijn bijvoorbeeld: basis- en voortgezet onderwijs en medische zorg.
Wilt u zich afmelden voor de digitale nieuwsbrief? Stuur een mail naar vandervlised@gmail.com

