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We hebben een nieuwe vrachtwagen! Na maanden voorbereiding, het 
werven van financiële middelen en een reis naar Bali is het gelukt. Op 7 
maart arriveerde de boot in Waingapu met Agus, Yohanes én de nieuwe 
vrachtwagen voor KSP. In deze nieuwsbrief krijgt u een mooi geillustreerd 
reisverslag. Er is ook een mooie dankbrief binnen gekomen van Matius. Hij 
dankt u graag persoonlijk dus daarover leest u op de volgende bladzijde.

Over enkele weken is de jaarlijkse ledenvergadering. In deze papieren 
nieuwsbrief vindt u daarom de uitnodiging om bij de vergadering in 
Amersfoort-Vathorst aanwezig te zijn en de benodigde stukken van de 
penningmeester en secretaris.

André van Deursen 

Agus Mila Meha en Yohanes Tanga Karamula met de vrachtwagen voor KSP

Inhoud van deze Nieuwsbrief

Voorwoord
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In de PapiNbr. van maart 2023 schreef ik over de nieuw benodigde bromfiets 
voor Matius Katauhi Kulandima. Ook de aanpak van het SOS bestuur voor 
het voorzien in mobiliteitsmiddelen van evangelisten en predikanten. De 
aanvraag voor een bromfiets voor Matius werd gehonoreerd en inmiddels 
beschikt hij weer over een adequaat vervoersmiddel om zijn werk te 
verrichten.

Begin maart schreef hij: “Groeten van broederliefde in onze Heer Jezus 
Christus.Veel dank aan de Nederlandse broers en zussen die ons gezin 
steunden en hielpen met een bedrag van RP 19.855.000 (€1.220,- red.).Ik 
heb het gekregen van de pastoor Huki Landu Djama op 22 februari 2023.
Nogmaals danken wij u zoveel mogelijk moge God de goede diensten van 
de broers en zussen in nederland die mij hebben geholpen. Ik ben naar 
waingapu gegaan om een motor te bestellen via de Toko Mega dealer. En 
ik kocht geen gebruikte motor, maar wilde een nieuwe kopen zodat ik niet  
gehinderd zou worden in mijn opdrachten en service. En de motor die ik 
bestelde was van het merk Honda (versa).”

“Ik vind het belangrijk om in nederland te vertellen, dat ik, als god het wil, 
op woensdag 22 maart 2023 bevestigd zal worden als dienaar van Gods 
woord in het gebouw van de Vrije Kerk in Mangili. Vraag om steun Gebeden 
van de broeders en zusters in Nederland, zo breng ik deze brief over en 
hartelijke groeten in God.”

André van Deursen

Dankwoord Matius

De vrachtwagen is gearriveerd!
We hadden u al geinformeerd over de nieuwe vrachtwagen voor KSP en de 
GGBST in de PapiNbr. van maart 2023. Op het moment van uitkomen van 
die nieuwsbrief was de vrachtwagen net aangekocht op Bali maar moest 
de oversteek naar Soemba nog gemaakt worden. De eerste oversteek 
werd gemaakt van Bali naar West Nusa Tenggara op het tussengelegen 
eiland Lombok. Een dag later werd de boottocht van Lembar naar Soemba 
gemaakt. De totale afstand beslaat hemelsbreed circa 550km. U kunt 
zich voorstellen dat dit per boot nog wat zeemijlen extra beslaat. De hele 
operatie heeft meer dan een maand geduurd maar het resultaat mag er 
zeker zijn.

Op 15 maart schreef Micha: “De aanschaf van vrachtwagen ter 
ondersteuning van de handelsactiviteiten van KSP is gerealiseerd. Eerder 

hadden de leiders van KSP twee mensen aangesteld om naar Denpasar te 
gaan opdat zij een   vrachtwagen te zoeken en te kopen. De twee mensen 
namelijk Agus en Yahya. Zij vertrokken op 4 februari 2023 met vliegtuig en 
kwamen op dezelfde dag. Op Bali logeerden zij bij het gehuurde huis van 
een broeder uit Sumba genaamd Marthinus. Hij is de broer van Tamu Rambu 
(de vrouw van Yahya).

Na twee dagen op Bali gingen zij met Marthinus naar verschillende 
vertrouwde dealers om te zoeken naar vrachtwagens die eventueel gekocht 
konden worden. Na een aantal dagen zoeken hebben zij eindelijk een 
vrachtwagen gevonden die volgens Agus’ keuring als monteur nog goed en 
sterk was en geschikt voor het vervoeren van goederen met een capaciteit 
van 14 ton. Toen deden Agus en Yahya een bod aan de eigenaar van de 

Oceaanreis van de vrachtwagen, vanaf Bali, via Lombok naar Soemba

Agus met de eigenaar van de vrachtwagen



76

vrachtwagen. Zij deden herhaalde aanbiedingen en ten laaste was de 
eigenaar van de vrachtwagen bereid te verkopen met 290 miljoen (circa 
€19.330, AvD). Met medeweten en goedkeuring van de leiders van KSP 
wordt tegen die prijs de vrachtwagen aangeschaft. De volgende dag (na 
de vrachwagen aanschaft) hebben Agus en Yahya gezorgd het proces voor 
intrekking de dossiers van de vrachtwagen bij de district van herkomst, 
zodat ze naar de district van bestemming zouden worden gebracht, namelijk 
naar de district in Sumba. Zij gingen verschillende keren hiervoor naar het 
politiebureau. Het intrekkingsproces van het bestand duurde bijna twee 
weken. Dat was een van de redenen waarom Agus en Yahya een maand 
op Bali waren. Een andere reden is dat zij nog steeds wachten op een 
scheepsschema dat voertuigen kan laden die naar Sumba varen.”

Stepanus geeft ons inzicht in de financiele stappen van dit proces: “De 
extra kosten die KSP moet besteden aan dossierintrekking bij de politie 
van Bali, boottarief van Bali naar Sumba en geld voor eten, drinken en 
andere benodigdheden van de broers Agus en Yahya bedragen in totaal 
Rp.48.900.000 (circa €3.260, AvD). Zodat de totale uitgaven voor de 
aanschaf van vrachtwagens en andere benodigdheden IDR 290.000.000 + 
IDR 48.900.000 = IDR 338.900.000 zijn (circa €22.590, AvD).”

Micha vervolgt zijn verhaal: “Toen al de dossiers voor de vrachtwagen rond 
was en er al een schema was voor schepen die naar Sumba zouden varen, 
vertrokken zij op 3 maart 2023 vanuit Bali naar Lembar. Daar bleven zij nog 
twee nachten om te wachten op het schema van het schip voor de haven 
van Lembar naar de haven van Waingapu. Vervolgens vertrokken zij op 6 
maart 2023 vanuit de haven van Lembar en op 7 maart 2023 kwamen zij 
aan in de haven van Waingapu en gingen die dag rechtstreeks naar Parai 
Puluhamu. De volgende dag vertrokken zij naar Wulla om de vrachtwagen 

Foto van de vrachtwagen op de veerdienst tussen Bali en Lembar

Het management van KSP, v.l.n.r. Stepanus, Micha en Andreas

over te dragen aan leiders van KSP. KSP heef nu de vrachwagen voor de 
handelactiviteiten. Daarom zal de leiders van KSP proberen om dat te 
gebruiken te gebruiken volgens met de bedoeling en het doel daarvoor. De 
leiders van KSP zijn aan SOS zeer dankbaar voor alle steun voor KSP zodat 
de aanschaf van vrachtwagen gerealiseerd kan worden. God zegene.”

De vereniging heeft financieel bijgedragen in de aanschaf van de 
vrachtwagen, namlijk met 297.810.937 Indonesische Roepia, dat is circa 
€19.854,- Zoals u heeft kunnen lezen konden Agus en Yahya de vrachtwagen 
iets goedkoper aanschaffen maar waren er best wat bijkomende kosten voor 
de reis, het verblijf en de nodige documenten. Stepanus geeft aan dat dit 
extra bedrag vanuit de kas van KSP is uitgegeven en dat de leiders van KSP 
hebben besloten direct aan de slag te gaan met het terugverdienen van de 
investering.

Stepanus schrijft namens het KSP management: “En wij, als KSP 
Management, hebben meteen een vergadering gehouden om de toekomstige 
strategie met betrekking tot handel te bespreken. Aangezien KSP’s KAS-
saldo momenteel slechts Rp 32.061.424 (circa €2.137, AvD) over heeft, 
hebben we een tijdje besloten om het geld te gebruiken om rijst te 
huisvesten/te kopen, omdat Wulla op het punt staat het oogstseizoen in te 
gaan, namelijk het oogsten van rijstvelden en nadat de rijst beschikbaar 
is, we zullen het doorverkopen, dat wil zeggen verkopen aan kiosken van 
kerken die zakelijke hulp hebben ontvangen in de vorm van leningen van de 
vorige KSP. Naast bovenstaand besluit hebben we broeder Yahya aangesteld 
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Stepanus poseert bij de vrachtwagen met toepasselijke shirtopdruk “alles gaat goed”

Netjes gekleed voor de kerkdienst met de vrachtwagen naar Mangili

als chauffeur en broeder Agus als monteur/mecanicien. En de volgende 
activiteit op 13/03/2023 zal ik naar Waingapu gaan om de vrachtwagen 
aan te geven bij de politie en bij de dienst die ons de laatste vergunning 
heeft gegeven. Tot slot wil ik namens de directie van KSP mijn grote dank 
betuigen aan SOS, moge God ons altijd zegenen. Groeten. Stepanus, Michaël 
en Andreas.

En zo zijn onze broeders en zusters op Soemba een prachtige vrachtwagen 
rijker waarmee zij handel kunnen drijven en producten én mensen kunnen 
vervoeren. Op 22 maart werd namelijk weer een predikant benoemd, Matius 
Kulandima is die dag tot predikant ingezegend in de Vrije Kerk van Mangili. 
Om alle genodigden van heinde en verre getuigen te kunnen laten zijn van 
deze heugelijke gebeurtenis, kon de vrachtwagen mooi dienst doen. De 
foto op de rechterpagina hiernaast zien we verschillende gasten uit de ‘taxi’ 
stappen. Voor speciale gelegenheden als deze wordt een uitnodiging gedaan 
aan alle 13 Vrije Kerken in Oost Soemba om vertegenwoordigers te sturen. 
Vele predikanten, evangelisten, ouderlingen en gemeenteleden komen op 
dergelijke gelegenheden af. Vooral leden uit de ‘kustclassis’ kunnen de reis 
naar Mangili maken. Voor inwoners uit de ‘bergclassis’ is dit een stuk lastiger. 
Gelukkig kon de vrachtwagen dienst doen als taxi of vervangend vervoer om 
zo veel mogelijk mensen getuigen te doen zijn van de inzegening.
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Met de vrachtwagen naar Mangili waar Matius wordt benoemd tot predikant Mensen arriveren in Mangili voor de kerkdienst waarin Matius predikant wordt

Matius Kulandima zegent de toehoorders

Micha schrijft over de dienst: “De predikant die dienst voor benoemen 
predikant leidde was ds. Huki Landu Djama. Hij preekt uit 1 Petrus 5:1-
11 met de tekst van zijn preek uit 1 Petrus 5:1-5. Thema van de preek 
namelijk: Advies aan de Herder/Special Functionaris en aan de kudde/
gemeenteleden. In de preek worden met twee punten toegelicht, namelijk: 
1. De houding van de Herder/Speciale Functionaris ten opzichte van de 
schapen. 2. De houding van de schapen tegenover de herder. Met de 

benoemen predikant voor dit keer 
heeft het aantal predikanten in 
de Vrije Kerken in Oost Soemba 
nu verhoogd tot 9 predikanten. 
Volgende week zal er weer een 
benoemen predikant is in de Lamara 
het Kerk die zal dienen in Lamara 
centrum, Lahiru en Wairara. Moge 
God blij zijn dat dit evenement kan 
plaatsvinden zoals gepland.”

Het is mooi om te zien en te lezen 
hoe dit alles rondom de aanschaf 
van een vrachtwagen zo voortvarend 
wordt opgepakt door de leiders 
van KSP en dat zij alle acties 
documenteren en met ons delen. Wij zullen naar verwachting de komende 
tijd meer zien en lezen van deze prachtige, knalgele vrachtwagen en het 
werk waarvoor hij wordt ingezet.

André van Deursen
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Verslag jaarvergadering SOS 2022
Verslag jaarvergadering vereniging S.O.S. 14 mei 2022 in Ons Eigen Honk, 
Oud-Loosdrechtsedijk 124 Loosdrecht, aanvang 10.00 uur.

1. Opening
De voorzitter, Ed van der Vlis, opent de vergadering met het lezen van 
Efeziërs 5: 1-21 en gaat voor in gebed. Er is bericht van verhindering 
van Jan Bosman, Johannes Veldhuizen, Henk Venema, Adri en Aafke van 
Langevelde. Ytje Oosterhuis-Simons vergadert digitaal mee. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. 

3. Verslag jaarvergadering 29 mei 2021
Het verslag van deze digitale jaarvergadering wordt vastgesteld.

De voorbereidingen voor de jaarvergadering van de Vereniging Steun Oost 
Soemba zijn inmiddels in volle gang. Daarom nodigt het bestuur u hierbij 
van harte uit voor de jaarvergadering op 13 mei aanstaande.

Datum:  zaterdag 13 mei 2023
Locatie: Kruispunt
Adres:  Terschellingkade 22, 3826 DJ in Amersfoort
Aanvang: 14.00 uur

Het kerkgebouw Kruispunt staat vlakbij het NS treinstation Amersfoort-
Vathorst. Voor een aantal routeplanners is het adres van de kerk moeilijk te 
herkennen. U kunt dan eenvoudig het adres van het NS station invoeren: 
Lovink 10 Amersfoort. De agenda, het verslag van de jaarvergadering 2022 
en het financieel jaaroverzicht 2022 volgen hieronder. Het bestuur hoopt u 
13 mei te zien en spreken in Amersfoort.

André van Deursen

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag jaarvergadering 14 mei 2022
4. Jaarverslag 2022 van de penningmeester
5. Kascontrole
 - samenstelling commissie t.b.v. 2022 (Giny Vosslamber & Rianne  
 van Henten)
 - verslag
 - samenstelling nieuwe commissie t.b.v. 2023 (Giny Vosslamber & ?)
6. Contributie en abonnementsgeld
 Het bestuur stelt voor het lidmaatschapsgeld inclusief abonnement  
 op de Nieuwsbrief te houden op € 30,- per jaar en het tarief voor 
 een abonnement op de Nieuwsbrief te houden op € 17,- per jaar.
7. Verkiezing bestuursleden
 Volgens de statuten stelt ieder jaar één lid zijn mandaat ter   
 beschikking. Dit jaar is dat Ron Borgdorff. Hij heeft zich   
 herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen. 
 Tegenkandidaten kunnen tot een week voor deze vergadering   
 worden aangemeld bij het bestuur.
8. Begroting 2023
9. Rondvraag
10. Afscheid Ed van der Vlis
11. Sluiting

Uitnodiging jaarvergadering SOS 2023 Concept agenda jaarvergadering SOS 2023

Kerkgebouw Vathorst aan de Terschellingkade 22 in Amersfoort
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aan dat de cijfers een getrouw beeld geven van wat zich heeft afgespeeld. 
Voorstel is de penningmeester en het bestuur te dechargeren. Dit wordt met 
applaus bekrachtigd. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werk.
-samenstelling commissie 2022
Giny Vosslamber en Rianne van Henten stellen zich beschikbaar en gaan de 
kascontrolecommissie voor 2022 vormen. Om de continuïteit te borgen zal 
Rianne dit 1 jaar doen en Giny 2 jaar.

6. Contributie
Het bestuur stelt voor het lidmaatschapsgeld inclusief abonnement op de 
Nieuwsbrief te houden op € 30,- per jaar en het tarief voor een abonnement 
op de Nieuwsbrief te houden op € 17,- per jaar. De vergadering gaat 
akkoord.

7. Verkiezing bestuursleden
Volgens de statuten stelt ieder jaar één lid zijn mandaat ter beschikking. Dit 
jaar is dat Ed van der Vlis Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur 
stelt voor hem te herbenoemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
aangemeld. Ed van der Vlis wordt bij acclamatie herkozen.

André van Deursen wil toetreden tot het bestuur. Het bestuur stelt voor hem 
te benoemen als bestuurslid. Ook André wordt bij acclamatie gekozen.

We staan stil bij het feit dat Jaap den Hertog 40 jaar bestuurslid is. Hij is 
op 15 mei 1982 bestuurslid geworden en heeft vooral op technisch gebied, 
samen met ds. Goossens veel gedaan op Soemba zoals de aanleg van 
telefoonleidingen. Hij heeft ook de moeilijkste periode na het overlijden 
van ds. Goossens meegemaakt. Nog steeds kunnen we een beroep op 
hem doen als het om technische zaken gaat. Zo zorgde hij in 2017 er voor 
dat het aggregaat weer werkte. Jaap is het geweten van SOS en ook de 
historische bron, daarnaast geeft hij advies over de verzoeken om kerkbouw. 
Jaap memoreert dat ds. Goossens consulent was in Oostzaan en een keer 
’s avonds bij hen at. Op diens verzoek is hij toen 2,5 week met Pinksteren 
naar Soemba geweest. Daarna dacht men, die kan wel in het bestuur. 
Hij is immers op Soemba geweest! Hij werd benoemd in de vacature J.F. 
Meerholts. Zo heeft hij het prille begin van Parai Puluhamu meegemaakt. 
Ook herinnert hij zich dat hij op Soemba Sis van Rossem en haar man 
heeft ontmoet. Zij waren daar ook op uitnodiging van ds. Goossens. Jaap 
wordt benoemd in ‘de orde van Parai Puluhamu tussen Bidau en Mburung’. 
Hij krijgt door de voorzitter een kleed omgehangen met vier goudkleurige 
strepen. Voor elke tien jaar één streep. In deze exclusieve orde is slechts 
één keer eerder iemand benoemd, namelijk Arie Baauw. Hij kreeg een kleed 
‘omgehangen’ door Bunggul en Micha met drie goudkleurige strepen. Arie 
was toen 30 jaar aan als bestuurslid.

4. Jaarverslag 2021 van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarcijfers. De 
inkomsten via collecten waren boven verwachting (ruim 9000 euro). Een 
bijzonder opbrengst voor een jaar waarin de kerken digitaal bij elkaar 
kwamen. Ook particulieren hebben meer overgemaakt, 4000 euro. Er 
waren drie extra acties: coronahulp, hulp na Seroja en de p.c. voor Helda. 
De rente is nihil. Bij de uitgaven valt op dat er geen uitgaven waren voor 
bijscholing en bijeenkomsten als gevolg van corona. De plannen voor bouw 
worden altijd eerst beoordeeld door Jaap den Hertog. De bankkosten/Givt 
zijn hoger doordat er meer is binnen gekomen. Conform de afspraak wordt 
de Nieuwsbrief 1 keer gesponseerd door de drukker. De reserveringen 
zijn gedaan conform de begroting. Het positief saldo is bijna 3400 euro.  
Aflossing Wila wordt gewijzigd in aflossing Stepanus. Wila had aan Stepanus 
geld geleend om economische activiteiten te ontplooien. Het is hem 
niet gelukt om af te lossen. Bij uitzondering wil het bestuur dit verzoek 
honoreren, omdat Stepanus zeer actief is. Duidelijk zal aangegeven worden 
dat het wel de laatste keer is.

Voor storm Seroja hadden we geld bij elkaar op basis van een uitgewerkt 
verzoek. De aanvraag van geld duurt lang, omdat de overheid actiever is. 
Er is ook een kerkenfonds (van de PKN), maar uit contact met br. Venema 
blijkt dat de GKv en GGBTS daar geen beroep op kunnen doen.  We helpen 
nu bij kerkbouw en microkredieten (indirecte stormschade). We dachten dat 
het dak van Bunggul allang gerepareerd was, maar kennelijk heeft dat geen 
urgentie.

Onder ZoS staat nu alleen bijscholing. Daarvoor wachten we op initiatieven 
vanuit Soemba. Voor de opleiding theologie hoeft geen beroep meer te 
worden gedaan op SOS. De opleiding wordt nu gevolgd in Kupang op Timor 
en die wordt gesponsord vanuit Canada.

Geopperd wordt om de ondersteuning van Soembanese kerken en kerkbouw 
onder te brengen bij ZoS, omdat beide te maken hebben met Zending op 
Soemba. Dan zijn inkomsten en uitgaven ZoS meer in balans. Vanuit de 
vergadering wordt opgemerkt dat sommige mensen bewust op een bepaalde 
rekening overmaken, maar de meesten niet en dat het er vooral om gaat 
dat het geld goed besteed wordt. Ondersteuning kerken lijkt logisch. 
Kerkbouw ligt minder voor de hand. Besloten wordt in de volgende begroting 
ondersteuning kerken onder te brengen bij ZoS. Zo ontstaan twee lijnen 
zending/kerkenwerk en micokredieten. 

5. kascontrole
- verslag kascontrole
Jan Ras en Paul Flens hebben net als in 2021 de kas gecontroleerd. Zij geven 
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8. Begroting 2022
De penningmeester licht de begroting toe. De inkomsten zijn gelijk gehouden 
aan de begroting 2021. Aangaande de uitgaven is het voorstel om de 
medische zorg en de ondersteuning Soembanese kerken weer iets omlaag 
te brengen. Op verzoek van Bunggul hebben we het bedrag voor de school 
weer verhoogd. Verlaging bleek een probleem te worden. Het bedrag hulp 
voor orkaan Seroja is als reservering opgenomen, zodat als er aanvragen 
komen die daaruit betaald kunnen worden. Op dit moment ontvangen we 
ongeveer eens per maand een verzoek voor vergoeding van bouwkosten 
voor een kerk. Die kunnen we niet begroten. Ed van der Vlis geeft een 
opsomming van de diverse verzoeken die nu ontvangen zijn en die we willen 
betalen uit de reservering Hulp na orkaan Seroja:

- Microkrediet Kakaha:
 4100 euro
- Microkrediet Kananggar (inclusief Winumuru, Parokut en Parai Kalalla): 
 5250 euro
- Microkrediet Lamara, Wairara en La Hiru:
 4800 euro 
- Kerkbouw Lulundilu:
 3725 euro (deels, 1000 euro al in 2021, de rest in 2022)
- Kerkbouw Parai Kallala:
 2650 euro 
- Kerkbouw Kakaha:
 3400 euro

Deze verzoeken zijn zoals altijd eerst serieus bekeken. SOS betaalt alleen 
materiaalkosten. We doen dat in fases. Wij blijven op de hoogte via foto’s 
waarop de resultaten zichtbaar zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Er is ook een verzoek voor p.c.’s ontvangen. De Indonesische overheid eist 
dat examens digitaal afgenomen worden. Nu gaan ze naar de dichtstbijzijnde 
school om de examens te doen. Dat is een meerdaagse onderneming: 
oefenen, proefexamen, examen. Men wil graag eigen p.c. ’s.  Het gaat om 
een enorm bedrag, ongeveer 30.000 euro. Jaap geeft aan dat er op dit 
moment nog vragen zijn t.a.v. technische aspecten zoals, welke onderdelen 
zijn nodig,  de levensduur van de p.c. ‘s in die omgeving, maar ook m.b.t. 
het elektriciteitsnet en internetbereik. Ed concludeert dat dit eerst verder 
uitgezocht moet worden. We zullen eerst schriftelijke vragen stellen en het 
daarna ter plekke aan de orde stellen. Er wordt namelijk nagedacht over een 
bezoek aan Soemba volgend jaar.

Ook ontvingen we een verzoek van Lukas voor vergroting van het 

kerkgebouw in Waingapu. Daar is uitbreiding nodig. Zij zoeken aanvullende 
hulp voor een bedrag van bijna 30.000 euro. Ook hier hebben we vragen bij. 
Waingapu is behoorlijk welvarend. Het lijkt erop dat het door een aannemer 
uitgevoerd gaat worden. SOS heeft de regel alleen voor materiaal te betalen. 
Voorstel is hen op dezelfde wijze te behandelen als de andere gemeenten. 
Dat wil zeggen ze ontvangen maximaal 3300 euro. De eerste 1000 euro 
wordt overgemaakt voor de fundering en als er foto’s komen met de 
vorderingen kan het volgende deel worden overgemaakt. De begroting 2022 
wordt vastgesteld.

9. Rondvraag
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

10. Sluiting
Ytje Oosterhuis sluit de vergadering met gebed. Er is nog gelegenheid met 
elkaar een broodje te eten. De voorzitter wenst de aanwezigen wel thuis.

De prachtige, knalgele vrachtwagen van de KSP
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Financieel jaarverslag 2022
Begroting 2022/2023 ZoS en SOS
Opleidingen begroot 2021 2021 begroot 2022 2022 begroot 2023

Kerken € 7.500,00 € 9.440,15 € 7.500,00 € 5.995,99 € 7.000,00

Particulieren € 3.000,00 € 4.000,86 € 3.000,00 € 3.287,00 € 3.500,00

Sub totaal ZoS € 10.500,00 € 13.441,01 € 10.500,00 € 9.282,99 € 10.500,00 

diverse ondersteuningen
Particulieren € 13.000,00 € 13.671,48 € 13.000,00 € 13.736,53 € 14.000,00

   
Bijdragen voor coronahulp € 4.575,00 
Bijdrage reiskosten naar Soemba € 140,00 € 180,00 
Bijdragen ten behoeve van Hulp na Storm Seroja € 20.724,09 
  
Bijdragen ten behoeve van brommer Salmon Ga € 1.795,00
Bijdrage ten behoeve van medische kosten Matius  € 5,00
Bijdragen laptops  € 7.800,00
Bijdragen ten behoeve van PC voor Helda  € 778,93  

Legaten € 8.000,00

"wie spaart mee?" + zegelactie € 24,00 € 0,00  € 16,25
Sub totaal € 13.024,00 € 39.889,50 € 13.000,00 € 31.532,78 € 14.000,00 

Rente ASN/ING € 1,00 € 1,23 € 0,00 € 0,00 € 75,00 
Sub totaal SOS € 13.025,00 € 39.890,73 € 13.000,00 € 31.532,78 € 14.075,00 

Totaal € 23.525,00 € 53.331,74 € 23.500,00 € 40.815,77 € 24.575,00 

Uitkomst 2022/2023 ZoS en SOS
omschrijving begroot 2021 uitgaven 2021 begroot 2022 uitgaven 2022 begroot 2023
opleidingen

Bijscholing Guru's injil en predikanten.DVN seminar € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 

Sub totaal ZoS € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 

diverse ondersteuningen      
Soembanese Kerken € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.250,00 € 7.250,00 € 7.000,00 
Lagere School (en SMP) Parai Paluhamu € 2.700,00 € 2.700,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 
Medische Zorg € 750,00 € 750,00 € 700,00 € 700,00 € 650,00 

    
Laptops  € 7.700,00 
      
kerkverbouw Waingapu    € 2.200,00  
kerkbouw Prai Kalala en Kakaha    € 2.800,00  
Fonds corona landbouwhulp  € 7.400,00    

Herstel kerk Lulindili € 1.000,00 € 3.725,00 
Herstel kerk Wula € 1.200,00  
Aflossing Wila/Stepanus € 910,00 € 1.500,00 

PC voor Helda € 450,00  

Bankkosten + Givt € 250,00 € 326,41 € 250,00 € 333,35 € 375,00 
Bestuurskosten € 500,00 € 111,36 € 500,00 € 150,01 € 500,00 

Nieuwsbrief € 3.500,00 € 2.872,70 € 3.500,00 € 2.706,55 € 3.500,00 
Sub totaal SoS € 15.200,00 € 25.220,47 € 15.200,00 € 32.064,91 € 15.025,00 

Reserveringen
Vervoermiddelen € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
Energievoorziening (o.a. aggregaat)   

Reservering vervanging algemeen € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
Reparatie gebouwen Soemba € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Reservering hulp na storm Seroja € 20.724,09  
€ 4.000,00 € 24.724,09 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

Sub totaal (SOS) € 19.200,00 € 49.944,56 € 19.200,00 € 36.064,91 € 19.025,00 

Totaal € 19.700,00 € 49.944,56 € 19.700,00 € 36.064,91 € 19.525,00 

Exploitatieresultaat 2021/2022/20223 € 3.825,00 € 3.387,18 € 3.800,00 € 4.750,86 € 5.050,00 
  
saldo 2021 1687238 € 5.740,13 
saldo 2021 1314313 € 8.894,98 
ASNrekening 918790700 € 99.989,11 
saldo ING B 858-18477 € 46.500,00 
saldo ING D 569-48230 € 50.000,00 

€ 211.124,22  
Post NL € 95,00 

€ 211.219,22 
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Bezoekers van de intrede dienst van predikant Michael Mila Meha in Lamara Computerles op de SMK in Parokut
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BALANS BALANS
12/31/21 12/31/22

Saldi

Giro 1314313 1.896,80 8.894,98
Giro 1687238 401,56 5.740,13
ASN-Spaarrekening Meersparen 100.000,00 99.989,11
ING spaarrekening B 858-18477 90.000,00 46.500,00
ING spaarrekening D 569-48230 50.000,00 50.000,00
Borgsom PostNL 95,00 95,00

verschil
Subtotaal 242.393,36 211.219,22 -31.174,14

Totaal 242.393,36 211.219,22 -31.174,14

BALANS BALANS
12/31/22 12/31/21

Reserveringen

Vervoermiddelen 43.735,00 42.735,00
toegevoegd 1.000,00 1.000,00
besteed 3.175,00 0,00
Subtotaal 41.560,00 43.735,00 -2.175,00
Materiaal algemeen 27.678,46 26.678,46
toegevoegd 1.000,00 1.000,00
besteed 0,00 0,00
Subtotaal 28.678,46 27.678,46 1.000,00
Docent uit Nederland 29.000,00 29.000,00
toegevoegd 0,00 0,00
besteed 0,00 0,00
Subtotaal 29.000,00 29.000,00 0,00
Aggregaat 12.000,00 12.000,00
toegevoegd 0,00 0,00
besteed 0,00 0,00
Subtotaal 12.000,00 12.000,00 0,00
Reparatie Gebouwen 22.100,00 20.100,00
toegevoegd 2.000,00 2.000,00
besteed 0,00 0,00
Subtotaal 24.100,00 22.100,00 2.000,00
predikanten opleiding 6.250,00 6.250,00
toegevoegd 0,00 0,00
besteed 0,00 0,00
Subtotaal 6.250,00 6.250,00 0,00
Medische kliniek Leni 1.500,00 1.500,00
toegevoegd 0,00 0,00
besteed 0,00 0,00
Subtotaal 1.500,00 1.500,00 0,00
Hulp na Storm Seroja 20724,09 0,00
toegevoegd 0,00 20724,09
besteed 0,00 0,00

20.724,09  20.724,09 0,00
Algemene Reserve 1 januari 79.405,81 76.018,63
Microkrediet uitgegeven 36.750,00 0,00 

exploitatie saldo lopend boekjaar 4.750,86 3.387,18 
Algemene Reserve 31 december 47.406,67 79.405,81 -31.999,14

Totaal 211.219,22 242.393,36 -31.174,14
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Onderwijs in Parokut
In de vorige nieuwsbrief (PapiNbr. 288) schreef ik over de laptops die we 
met de vereniging ter beschikking zullen stellen van de middelbare school 
voor techniek (SMK) in Parokut. Naar aanleiding van dit bericht ontving ik 
van Michael Mila Meha (Micha) een mailtje - in het Nederlands - met dank 
aan u allen en informatie hoe ze de laptops willen gaan gebruiken voor 
verschillende doeleinden op school.

De leerlingen van de SMK in Parokut

Voorbeeld van een projector

Micha schreef: “Ik las in de 
nieuwsbrief je verslag over laptops 
voor de SMK in Parokut. Het bewijst 
dat jij en het bestuur van SOS heel 
serieus menen om de kinderen van 
SMK in Parokut hiermee te helpen. 
Daarom bedank  ik namens de 
kinderen van de SMK in Parokut alle 
broeders en zusters die financiële 
steun hebben gegeven voor de 
aanschaf van laptops. Inderdaad, 
de laptops zijn straks niet alleen nuttig voor kinderen bij het leren van hun 
beroeples, d.w.z. computerlessen, maar het zal ook gemakkelijker maken 
voor leraren om les te geven. Wat ik bedoel is dat de leraren van plan zijn 
om het te regelen dat alle leerstof in de laptops kan worden ingevoerd en 
dat de leraren de studenten dan lesgeven zonder opnieuw op het bord te 
hoeven schrijven, maar door een infocus (projector) te gebruiken waar de 
laptops op wordt aangesloten.”

Mooi om te lezen hoe men op de scholen met nieuwe middelen het onderwijs 
willen verbeteren en lesmateriaal breder, digitaal inzetbaar te maken. We 
zien de ontwikkelingen graag tegemoet.

André van Deursen
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Avondmaal, doop en broederliefde groeten Bevestiging tot predikant: Michael Mila Meha

Beste Mijnheer Ed en familie, vanmorgen hadden we naar Wairara 
gegaan bij bevestigen van Michael Mila Meha als Predikant van 
Vrije kerk Lamara. Wel een fijne dienst en een feestdag voor de 
gemeente van Lamara en zijn resort, meer dan 300 aanwezigen... 
Na maaltijden weer in de mieddag terug in Parai Puluhamu...  
ontvangs van ons allen de hartelijke groeten!

29 maart 2023 - Pdt. Bunggul

Micha gaat vurig voor in zijn eerste kerkdienst als predikant in Lamara

Stepanus bedient het Heilig 
Avondmaal in de kerk van Wulla

Groepsfoto van de gemeenteleden in de Vrije Kerk van Wulla

Op 26 maart vierde de Vrije Kerk van Wulla 
de doop én het Heilig Avondmaal. Vers 
beëdigde predikant Stepanus Paranda Tay 
ging voor in deze dienst en mocht zowel 
de sacramenten van de doop als het heilig 
avondmaal bedienen.

Stepanus werd na de dienst op het hart 
gedrukt om de groeten namens de gemeente 
over te brengen naar de broeders en zusters 
in Nederland: “wij leden van de Wulla Vrije 
Kerk maakten een groepsfoto. En in die 
Saamhorigheid lieten zij, de Wulla Vrije 
Kerk gemeenteleden, een boodschap voor 
mij achter om broederliefde groeten over 
te brengen aan de SOS-beheerders en alle 
Broeders en Zusters in Nederland.
Groeten, Stefanus.”
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Ed van der Vlis, een tijdperk in beeld
Na bijna 22 jaar nemen wij afscheid van onze bevlogen voorzitter Ed van 
der Vlis. Op 19 mei 2001 trad hij toe tot het bestuur van de vereniging 
Steun Oost Soemba na het vertrek van bestuurslid Tekko de Boer. Vier jaar 
later verliet mijn grootvader Arie Baauw het bestuur waarna Ed hem mocht 
opvolgen als voorzitter. De vele mooie jaren hebben minstens zo mooie foto’s 
opgeleverd van Ed op Soemba. Daarom hier een samenvatting van 22 jaar 
Ed van der Vlis en de vereniging Steun Oost Soemba.

André van Deursen



De Nieuwsbrief van en over Soemba is een uitgave van de vereniging Steun 
Oost-Soemba (S.O.S.).

Uit artikel 4 van de statuten blijkt het tweeledige doel van de vereniging:
1. in samenwerking met en ten dienste van de betrokken Nederlandse Gereformeer-
de Kerken steun verlenen aan de Vrije Kerken van Oost-Soemba en aan de van haar 
uitgaande evangelieprediking onder ongelovigen
2. meewerken aan het herstel, het behoud en de versterking van de band tussen deze 
Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Vrije Kerken van Oost-Soemba.

Samenstelling bestuur van de vereniging:

Abonnement op de Nieuwsbrief: € 17.- per jaar
 (verschijnt 4x per jaar)
Contributie verenigingsleden: € 30,- per jaar
 (dat is inclusief abonnement op de Nieuwsbrief).
Aanmeldingen en adreswijzigingen bij de administrateur: j.denhertog@freeler.nl

Redactieadres Nieuwsbrief: zie adres A. van Deursen - andrevandeursen@gmail.com

Website van de vereniging: www.steun-oost-soemba.nl
Mailadres: soscommunicatie@gmail.com

Adres Soemba: Gereja Bebas - Parai Puluhamu - Pos Melolo - 87181 Sumba
N.T.T.  Indonesia

De vereniging is erkend als ANBI.

Informatie over steun aan de broeders en zusters op Soemba via testament, schen-
king e.d. verkrijgbaar bij de penningmeester: ron.borgdorff@gmail.com
De penningmeester beheert twee kassen:

ING-rekening  NL84 INGB 0001 3143 13
t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan
Graag bij de omschrijving zetten: ontwikkelingshulp
(t.b.v. basis- en voortgezet onderwijs, medische zorg 
en dergelijke)
BIC - INGBNL2A

ING-rekening NL97 INGB 0001 6872 38
t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan
Graag bij de omschrijving zetten:zending op Soemba
(t.b.v. opleidingen tot predikant en tot evangelist,
kerkbouw en dergelijke)
BIC - INGBNL2A

A. van Deursen
B.R. van Henten-Meijer
R.L. Borgdorff
J. den Hertog
Y. Simons-Oosterhuis
   

voorzitter
secretaris
penningmeester
administrateur
communicatie

Havenstraat 72
Bleekveld 40
Poortersdreef 28
Grashof 58
Burgemeester Vogelaarstraat 30

3131BD Vlaardingen
1231PS Loosdrecht
3824DN Amersfoort
1511XD Oostzaan
4435AS Baarland

06-10529212
035-5825378
033-2587100
075-6841407
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Tot slot
Met de verschillende verhalen vanaf Soemba en de nodige verslagen ter 
voorbereiding van de jaarlijkse ledenvergadering is dit toch weer een goed 
gevulde nieuwsbrief geworden. Het is altijd leuk om weer updates vanaf 
Soemba te ontvangen en die delen wij hier dan ook graag in de papieren 
nieuwsbrief.

Betske van Henten-Meijer, de secretaris, heeft het jaarverslag 2022 
aangeleverd voor de nieuwsbrief en de aanstaande ledenvergadering. De 
penningmeester, Ron Borgdorff, heeft het financieel jaarverslag weer helder 
in tabellen weten te vatten. Mocht u over de inhoud vragen hebben, schroom 
niet om contact op te nemen met Betske of Ron, óf kom het bespreken op 13 
mei aanstaande. Het bestuur hoopt u dan graag te onmoeten in het mooie 
Amersfoort.

Namens het bestuur van SOS, 
André van Deursen




