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Ledenvergadering Vereniging SOS 2023

Op zaterdag 13 mei hield de Vereniging Steun Oost Soemba haar ledenvergadering 
in het zonovergoten Amersfoort. We kijken terug op een mooie dag en een goede 
bijeenkomst. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren we ditmaal neergestreken 
in het kerkgebouw van Het Kruispunt, de samengestelde gemeente van PKN, CGK en 
NGK.

Ed en bloemen sieren de taart als dank 
voor 22 jaar deelname aan het bestuur

Ed van der Vlis draagt de voorzittersha-
mer over aan André van Deursen

Ed van der Vlis nam voor de laatste maal 
als voorzitter de honneurs waar en leidde 
de vergadering zoals we hem kennen, vol 
enthousiasme en passie. De vergadering 
begon al goed met koffie en een taart 
versierd met een foto van op een van zijn 
reizen naar Soemba.

Los van de agenda, die u heeft kunnen 
lezen in de laatste papieren nieuwsbrief 
van mei 2023 - PapiNbr. nr. 289 - spraken 
we uitvoerig over het werk op Soemba 
en de vele mooie nieuwsberichten die 
bijna dagelijks vanuit Soemba Nederland 
bereiken. De technologische ontwikkeling 
zowel hier als daar heeft ervoor gezorgd 
dat informatieverstrekking én -deling 
makkelijker is geworden. Berichten 
komen nu via mail, Facebook en 
Whatsapp, waarbij dat laatste medium 
er met name voor heeft gezorgd dat de 
communicatielijn korter wordt. Het feit dat 
steeds meer mensen op Soemba over een 
smartphone beschikken zorgt er dan ook 
voor dat gebeurtenissen sneller worden 
gecommuniceerd en van foto’s voorzien. 
Daarbij worden hoogtepunten door 
meerdere broeders en zusters beschreven 
en worden deze verhalen samen steeds 
completer. Het groeiend aantal berichten 
kwam afgelopen jaren steeds meer bij 
voorzitter Ed binnen. Met zijn aanstaande 
vertrek heeft het bestuur besloten die 
berichtgeving samen te brengen op een 
centraal mailadres. Vanaf nu kunnen onze 
broeders en zusters op Soemba nieuws 
en foto’s delen met ‘soscommunicatie@
gmail.com’. Dit mailadres wordt 
beheerd door Ytje Simons-Oosterhuis 
die de correspondentie met Soemba zal 
coördineren. 



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 andrevandeursen@gmail.com

De voorzittershamer van de
Vereniging Steun Oost Soemba

Ed ontvangt onder meer een mooie tas met foto 
opdruk als aandenken aan het werk op Soemba

Met het vertrek van Ed heeft André van Deursen de voorzittershamer overgenomen. 
Naast het verzorgen van de maandelijkse Digitale Nieuwsbrief en de vierjaarlijkse 
Papieren Nieuwsbrief zal hij vanaf nu ook de vergaderingen van het bestuur leiden. 
André treedt daarmee in de voetsporen van zijn grootvader, Arie Baauw, die tot 
2015 voorzitter was van de Vereniging Steun Oost Soemba. In dat jaar nam Ed de 
voorzittershamer over, en nu, 18 jaar later wordt André de nieuwe voorzitter. In de 
hamer staat een Bijbeltekst gegraveerd, 2 Kor. 9 : 13-15. Daar staat: “Ze prijzen God 
omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u 
bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun 
gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend 
goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk 
geschenk.” (NBV, 2004).

Als bestuur zetten we zo het werk voort van hen die ons voorgingen. Dankbaar zijn 
wij voor wat God meer dan 160 jaar geleden al met de zending in Indonesië begon en 
inmiddels al 56 jaar vanuit de Vereniging Steun Oost Soemba wordt ondersteund en 
gefaciliteerd. Zo mogen wij als leden van de vereniging SOS ons blijven inzetten voor 
de broeders en zusters op Soemba.

André van Deursen


