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Bevestiging van Kornelis Djami als predikant in Wanga

Het jaar is nog maar een kwartaal oud en de broeders en zusters op Soemba hebben 
al zo veel mooie momenten mogen beleven met de bevestiging van predikanten in 
een aantal gemeenten. In de Papieren nieuwsbrief van maart (Papi.Nbr. 288) stond 
al een uitvoerig verslag van de bevestigingen van de predikanten Amos Bunga (Parai 
Puluhamu), Hina Hunga Meha (Madu Tolung) en Stepanus Tay Paranda (Wulla).

Inzegening van Kornelis als predikant
in Wanga

Net voordat die bij u op de mat viel kwam 
er bericht binnen van Stepanus dat nu ook 
Kornelis Djami is bevestigd als predikant 
van de GBST in Wanga.

Stepanus schrijft daarover het volgende: 
“Op deze dag (17 feb.) werd Bijbelleraar 
Kornelis Djami bevestigd als Dienaar van 
het Woord van God of Pastor bij GBST 
Wanga. Het aantal Pastors in GGBST is dus 
momenteel acht mensen, namelijk:

1) Pdt. Bunggul in Parai Puluhamu
2) Pdt. Amos ook in Parai Puluhamu
3) Pdt. Enos in Kananggar
4) Pdt. Nggaba Ima in Baing
5) Pdt. Hunga Meha in Madutolung
6) Pdt. Eti in Lalindi
7) Pdt. Stepanus in Wulla
8) Pdt.Kornelis Djami in Wanga.

v.l.n.r. Stepanus, Amos, Bunggul, Kornelis, Enos, Nggaba en Hina



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

Eerstvolgende die zal worden bevestigd als predikant bij GBST La Mara is Michael 
Mila Meha (Micha). Aldus de informatie die ik bij deze gelegenheid kan doorgeven. 
Groeten, Stefanus.”

Het is mooi om te zien hoe deze broeders hun studie en werk in dienst van God willen 
stellen en dat de verschillende gemeenten op Soemba nu met een predikant worden 
gezegend. Zo mag Zijn werk doorgaan van generatie op generatie en zich verspreiden 
onder onze zustergemeenten.

Dan nog het volgende: de jaarvergadering van de Vereniging Steun Oost Soemba 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 mei 2023 vanaf 14:00 uur in het Kruispunt aan de 
Terschellingkade 22 in Amersfoort, naast het NS station Amersfoort-Vathorst. U bent 
allen van harte uitgenodigd. In de eerstvolgende Papi.Nbr. - die begin mei bij de leden 
op de (digitale) deurmat valt - zal de agenda met de verschillende jaarstukken worden 
gedeeld. Het bestuur hoopt u dan 13 mei te zien en spreken in Amersfoort.

André van Deursen

Kornelis Djami houdt zijn eerste preek voor de gemeente in Wanga


