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Logistieke ondersteuning van Guru’s-Injil
SOS krijgt regelmatig vragen binnen voor de (logistieke) ondersteuning van Guru’sInjil. Zo ook recent voor broeder Salmon Ga. Middels deze digiNBr. brengen we u
graag op de hoogte en vragen om uw bijdrage om deze broeder te kunnen blijven
ondersteunen in zijn werk. Hieronder volgt zijn verhaal dat wij van broeder Stepanus
ontvingen:
“Vandaag heb ik telefonisch contact opgenomen met de Bijbelleraar Salmon Ga en
de groeten overgebracht van de heer Ed van der Vlis. Hij bedankte hem hartelijk
terwijl hij zijn groeten terugstuurde naar de SOS-leden en alle broers/zussen in
Nederland. Daarna besprak ik met hem het nieuws over zijn bediening en over zijn
verantwoordelijkheden in zijn gezin en de obstakels die hij ondervond bij het zorgen
voor zijn kerk en zijn gezin.
Momenteel zorgt hij voor zijn moeder die oud is en vaak ziek is en zij is de
ruggengraat van zijn gezin. Ondertussen moet hij dienen bij Gbst Tanarara met zijn
resorts, namelijk Tiring en Makahar. Daarom moet hij vrijdag naar zijn bediening en
maandag terug naar Wanga om voor zijn moeder te zorgen. Als hij naar zijn bediening
gaat, laat hij zijn moeder na aan zijn zus of aan zijn buren. Wat betreft de afstand
tussen Wanga waar zijn moeder woont en Tanarara waar hij dient, het is ongeveer
100 Kilo meter omdat hij door Melolo, Parokut en Kananggar moet gaan.
Als hij in de resorts dient dan moet hij moeilijke afstanden afleggen: de afstand
tussen Tanarara en Tiring is ongeveer 20 kilometer en van Tiring naar Makahar is de
afstand ongeveer 20 kilometer en onderweg moet hij een beschadigde weg nemen en
bergen op en af gaan

en rivieren oversteken.
Ondertussen ondersteunt de motorfiets die hij
momenteel bezit hem niet in zijn bediening en
in het zorgen voor zijn moeder. De motorfiets
is vaak vastgelopen of beschadigd. Dus wat erg
zorgwekkend is: als zijn motor kapot gaat op
zijn plaats van dienst, is er niemand om voor
zijn moeder te zorgen en als zijn motor kapot
gaat terwijl hij voor zijn moeder zorgt, dan kan
niemand hem vervangen op zijn plaats van
dienst. Dit is in het verleden al eens gebeurd,
zei hij. Daarom is de enige manier waarop
hij van deze last of strijd kan worden verlost,
alleen als hij een goede motor heeft. Omdat
zijn levensomstandigheden zeer beperkt zijn, in
de zin dat hij als arm wordt bestempeld, is hij
totaal niet in staat om een nieuwe

motorfiets
aan te schaffen. Daarom is hij afhankelijk van
andere partijen als SOS. En daarom leg ik op dit
moment uit over zijn levenssituatie en over de
lasten van het leven waar hij momenteel mee
worstelt met de hoop dat SOS graag aandacht
zal schenken aan de Evangelieleraar Broeder

Salmon Ga voor het goede verloop van zijn
bediening en de zorg voor zijn moeder.
Ik heb het SOS bestuur uitleg gegeven over
zijn levenssituatie of over zijn levensstrijd
en -wensen omdat hij mij zelf vroeg en
toevertrouwde om het uit te leggen en over
te brengen aan SOS via de heer Ed van der
Vlis. Het is vanwege die overtuiging van
zijn nood dat ik het bij deze gelegenheid
heb gewaagd om over zijn behoeften te
schrijven en dit naar SOS te sturen.
Voordat ik mij tot SOS richtte met deze
vraag heb ik eerst telefonisch contact
opgenomen met Pdt.Bunggul en het
verzoek van de evangelieleraar Salmon Ga
besproken. Pdt.Bunggul stemt er sterk mee
in om het verzoek van de evangelieleraar
Salmon Ga over te dragen aan SOS omwille
van het vlot runnen van zijn bediening en
het zorgen voor zijn moeder.
Met betrekking tot de behoefte aan een motorfiets voor guru-Injil Salmon Ga op
basis van het veld van bediening, stemden dominee Bunggul en ik er mee in om SOS
een motorfiets voor te stellen met het merk Versa SB 150 met een nieuwwaarde
van Rp.26.000.000 [euro 1.750]. Als in SOS-visie de prijs van de motor te hoog is
dan is het alternatief een tweedehands motor (3-4 jaar) van circa Rp. 20.000.000
[euro 1.350]. Dat is het nieuws over evangelieleraar Salmon Ga dat ik aan SOS moet
overbrengen voor de bereidheid van SOS om Bijbelleraar Salmon Ga aan een nieuwe
motorfiets te helpen.
Ik dank u hartelijk. Groet, Stepanus.”
Graag zouden wij het verzoek van onze broeders Stepanus en Bunggul inwilligen en
broeder Salmon Ga van een nieuwe motor voorzien om zijn werk en zorg te kunnen
blijven verrichten. Zou u hier een bijdrage aan willen geven? Dat kan met de QR
code of naar NL84 INGB 0001 3143 13 t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan, met de
omschrijving “motor voor Salmon”. Kunnen onze broeders en zusters op Soemba op
uw steun rekenen?
André van Deursen
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

“motor voor Salmon”

