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Ongebaande wegen en ressorten
Als bestuur van SOS krijgen we vaak een verzoek om bij te dragen voor een motorfiets van
een evangelist. Ik kan me voorstellen dat dit wel eens vragen oproept omdat het leven en
infrastructuur op Soemba nogal verschilt van wat wij gewend zijn.

‘Hoofdweg’ in de bergen. Ideaal oefenterrein voor moutainbikes.

Het begint met de levensstandaard op Soemba waar een inkomen van een paar euro per
dag heel normaal is. Ook voor de evangelisten. Met zo’n inkomen is de aanschaf van een
motorfiets, zelfs een tweedehands onmogelijk. De wegen op Soemba en vooral in de bergen
zou je het best kunnen vergelijken met een grindpad waar vooral in de regentijd aardig wat
gaten in kunnen zitten. Als je geen motorfiets hebt kun je op hoofdwegen met een bus mee of
op de laadbak van een vrachtwagen. En als laatste de benenwagen. Dat schiet natuurlijk niet
op.
Een van de evangelisten die regelmatig
in de berichtgeving genoemd wordt is
Stepanus Tay Paranda. Hij is evangelist van
een actieve en groeiende ressortgemeente.
Ressortgemeentes komen veel voor op
Soemba. Op dit moment zijn er dertien
geïnstitueerde kerken (dus met eigen
kerkenraad). Door evangelisatie vanuit deze
kerken zijn er preekplekken ontstaan die
ressorteren (vallen) onder de kerkenraad
van de geïnstitueerde kerk. Op dit simpele
kaartje zijn de kerken in Baing en Mangili
afgebeeld als geïnstitueerd.

Kerkgebouw van Wulla.

Lulu Ndilu, Mbadjik, Pangadu-pau en Wulla - ook wel als Wula geschreven - zijn
ressortgemeentes. Ook vanuit de ressortgemeentes gaan de evangelisten weer op pad om in
de omgeving het evangelie te verkondigen. Inmiddels is Wulla gegroeid. Zo schrijft Stepanus:
Op 4 november hebben de GGBST visitatoren ds. Huki Landu Djama, ds. Enos Ballanggadi, ds.
Nggaba Ima en ouderling Philips Rido Dida de haalbaarheid onderzocht van de Vrije Kerk Wulla
om een onafhankelijke kerk te worden. En bij het onderzoek bleek dat de Vrije Kerk Wulla zeer
waardig was om een onafhankelijke kerk te worden. Met de oprichting van de Vrije Kerk Wulla
is het aantal onafhankelijke kerken in GGBST 14 kerken geworden.
Zondag 20 november ontving het SOS bestuur bericht van ds. Huki Landu Djama [Bunggul].
Die dag waren er twee ouderlingen en een diaken bevestigd in het ressort Wulla waarmee
Wulla een zelfstandige kerk werd. Het zou mij niet verbazen als er binnenkort meer
ressortgemeentes zelfstandig worden.
Jaap den Hertog

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.
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