
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nieuwsbrief d.d.:  mei 2013 
 
“Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, 
alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is 
machtig over ons, en des Heren trouw is tot 
in eeuwigheid. Halleluja”.  Psalm 117. 
 
Deze Psalm geeft twee redenen om God te 
loven: Zijn grote liefde voor ons en Zijn 
trouw die eeuwig blijft. Ook als Hij verder 
niets meer voor ons zou hebben gedaan, is Hij 
nog steeds onze hoogste lof waard. 
 
Er is weer zoveel gebeurd in een korte tijd, 
dus ik zal een paar hoogtepunten met u delen.  
  
Allereerst een verslag over de bouw en de 
opening van ons nieuwe gebouwtje in de 
wijk White Location. Dit is ook een zeer 
armoedige wijk, net als Oupad, waar de 
mensen in kleine houten shacks wonen, waar 
geen water, w.c. en elektriciteit in de huisjes 
is. De Heer sprak heel duidelijk dat we daar 
ook een voedingsprogramma enz. moesten 
gaan opzetten. Na de grote vakantie (die hier 
in december/januari is) hebben we stappen 
ondernomen om dit te gaan realiseren. De 
Heer opende meteen de deur voor een klein 
stukje grond waar we een gebouwtje  konden 
gaan neerzetten, en meteen waren er ook al 
twee locale vrouwen bereid om daar voor ons 
te gaan koken als vrijwilligsters. Frans en 
Gosse hebben eerst al het grondwerk en de 
betonvloer erin gelegd en op 5 maart begon de 
aannemer om het houten gebouwtje te 
plaatsen. Twee weken later was het gebouw al 
klaar en konden we het gaan schoonmaken.  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna moesten we alles nog inrichten met 
bankjes, gordijnen, potten en pannen, enz. enz.  
    

 
 
 Ons nieuwe gebouw in White Location  
 

 
 
Op 1 mei hebben we het gebouw feestelijk 
mogen openen. Eerst heeft Frans een praatje 
gehouden voor alle aanwezigen en toen 
hebben we het gebouw aan de Heer 
opgedragen in gebed. Het was bomvol in het 
gebouw; er kon niemand meer bij en het was 
die dag gloeiend heet zowel binnen als buiten. 

                         web-site:  
   http://www.immanuelministries.nl/ 



 
 
Alle volwassenen en kinderen kregen een 
lekkere donut en een glas limonade als 
traktatie.  
Daarna kwamen twee van onze teamleden aan 
de beurt, nl. Simone en Erika, die een leuke 
clowns-act uitvoerden. De kinderen vonden 
het prachtig en kregen van de clowns elk een 
ballon en na afloop nog een lollie.  
 

 
 
Toen kregen de kinderen van White Location 
hun eerste warme maaltijd geserveerd in dit 
gebouw. We gaan dit eerst drie keer in de 
week doen; als er meer financiële middelen 
hiervoor binnenkomen, kunnen we dit gaan 
uitbreiden naar 5 dagen in de week. Er komen 
nu al 125 kinderen eten.  
 

 
In deze wijk wonen hoofdzakelijk Xhosa 
sprekende kinderen.  

Vervolgens hadden we nog een kleding-
uitreiking voor de mensen van White 
Location. Zakken vol met tweedehandskleding 
waren in een mum van tijd onder alle mensen 
verdeeld. 
 

 
 
We kunnen met dankbaarheid terug kijken wat 
de Heer heeft gedaan voor deze mensen in 
White Location; bid dat we ze de liefde van de 
Heer mogen laten zien door Woord en daad. 
Gosse heeft een leuk filmpje gemaakt over de 
opening U kunt dit bekijken op de volgende 
link:  http://youtu.be/NoY9YwI_eyE 
 
Verder zijn we in Oupad ook met een 
inloophuis begonnen op dinsdagmiddag. Dit 
houdt in dat kinderen boven de 10 jaar een 
spelletje kunnen komen doen, huiswerk 
maken, of een praatje met iemand van het 
team te hebben. Het is opgezet om nog een 
betere  vertrouwensrelatie met de kinderen van 
Oupad op te bouwen.  
 
Het blijft een gebedspunt dat Gosse 
zelfstandig in de gevangenis zijn Bijbellessen 
mag gaan geven en niet steeds onder Frans 
zijn begeleiding. De man die erover gaat blijft 
moeilijk doen. Als Gosse zelfstandig naar een 
groep mag gaan, kunnen we gaan uitbreiden 
met dit belangrijke werk. We hebben nu twee 
groepen, dan kunnen we uitbreiden naar drie 
verschillende secties in de gevangenis. 
 
De computerlessen verlopen prima. De eerste 
student is inmiddels geslaagd met als 
eindcijfer 7,9.  Binnenkort doet de tweede 
snelle student examen en over 5 weken gaat de 
rest van de groep hun examens doen. Op dit 
moment hebben we al een wachtlijst van 
zeventig mensen. Helaas hebben we maar 
negen computers en kunnen we dus maar 
achttien mensen per half jaar de cursus geven. 
We gaan kijken of we op een andere dag  ook 
nog les kunnen gaan geven.  



Met de Paasdagen  hebben we een drie                          
daagse conferentie gehad met de kerk van 
Oupad en een kerk uit Cape Town in een zaal 
in Hornlee. Tijdens deze conferentie is er een 
echtpaar in het huwelijk getreden en is de 
voorganger, die nu de zaken voor ons 
waarneemt, in het gebouw van Oupad officieel 
als voorganger bevestigd. 
 

 
John Rubain bevestigd als voorganger met zijn 
vrouw Denise en de oudsten die ook bevestigd 
zijn tijdens deze dienst.  
 
Ook de zondagochtenddiensten worden goed 
bezocht; er zijn steeds meer mensen die de 
weg naar ons gebouw hebben gevonden om 
samen de Heer te loven en te prijzen.  
 

 
 
Verder hebben we met alle kindergroepen 
een uitje of een leuke dag gehad in het 
gebouw. De allergrootste kinderen van 10 - 
14 jaar hebben een zeer speciaal uitje gehad 
dit keer. Piet Bakker, een van de mannen die 
ons promotie filmpje heeft gemaakt, had bij 
Monkeyland (park met apen in de vrije natuur) 
vrijkaartjes kunnen versieren voor deze 
kinderen uit Oupad en toen het zover was 
mochten we ook nog gratis in het park ernaast 
naar de  Birds of Eden (een vogelpark waar de 
vogels los rondvliegen). Dit was een 
geweldige belevenis voor deze kinderen die 
hier anders nooit naar toe kunnen gaan.   

Met de kinderen van 7, 8 en 9 jaar zijn we 
naar Leisure Island geweest, dat is in Knysna 
waar we een Bijbelverhaal hebben uitgebeeld, 
lekker hebben gezwommen, spelletjes gedaan 
en natuurlijk wat lekkers gegeten.  
 

 
                 Uitleg van een spelletje  
 
Met de allerkleinsten van 4, 5 en 6 jaar  
hebben we een leuke zaterdagochtend in de 
zaal van ons gebouw in Oupad gehad.  
Eerst hebben we mooie liedjes met elkaar 
gezongen en toen een drama gespeeld door 
leden van ons team over “wat is de grootste 
schat”.  
 

 
   Janoek had de grootste schat, nl. de Bijbel  
 
Daarnaast nog een Powerpoint met uitleg voor 
de kleine kinderen. Verder natuurlijk wat 
lekkers te eten en te drinken. En natuurlijk 
weer veel spelletjes gedaan met de kinderen.  
 
Verder hebben we weer afscheid moeten 
nemen van twee vrijwilligers, nl. van Alie 
Alting, een nichtje van Jinke, en van Lisanne 
Versluis die hier 7 weken stage heeft gelopen  
vanuit Bijbelschool de Wittenberg. Via deze 
weg nog hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
 
Bid ook voor Simphiwe Booysen die door 
renovatie van de gevangenis in Swellendam 
terug is naar Caledon. Hij vindt het erg 
moeilijk om weer de hele dag in de cel te 
moeten blijven, na al de vrijheden die hij had. 



Verder zijn we met ons hele team weer 
wezen bidden in Karatara. De Heer heeft 
ons al jaren geleden laten zien dat Hij daar 
grote plannen mee heeft. We hebben er 
verschillende bevestigingen voor gekregen, 
zowel uit Zijn Woord als wel door twee 
beelden. Het eerste beeld was in 2009, waar 
Frans het hele project heeft gezien toen het 
klaar was. En afgelopen 30 maart heeft 
Simone een beeld gekregen over Karatara. 
Waarin onder andere naar voren kwam dat het 
donker is boven onze grond in Karatara, die 
we “in de Naam van Jezus Christus” 
claimen. Een donkere macht wordt gevoed 
vanuit omringende plaatsen, die de boze 
aanbidden. Hierdoor is de macht sterk boven 
Karatara. Dan komt er een vuist uit de hemel 
en er breekt licht door. De vuist slaat met 
een klap op de grond. Onze grond word 
verlicht (alsof er een grote bouwlamp op 
schijnt) en de 2 bomen gaan bloeien. Het 
water verandert in een gezond meer en door 
het water komt er verandering. Ze zag nog 
meer, maar dat gaat nu te ver om dat allemaal 
te vermelden. 
We hebben al de teksten en beelden daar ter 
plekke weer geproclameerd en gebeden. 
Daana zijn we helemaal biddend 
rondgelopen om het grote stuk land en 
hebben het opnieuw in bezit genomen in de 
machtige naam van onze Koning Jezus. 
Elke voetzool die we op dit stuk grond hebben 
gezet, hebben we in bezit genomen. Met elke 
stap die we gedaan hebben, hebben we de   
grond heilig verklaard.  
 

 
 
Opgeven nieuwsbrieven  
R. Alkema, Wylster 16, 
9101- ZA- Dokkum 
e-mail: rm.alkema@hetnet.nl 
Ook voor adreswijzigingen. 
Voorzitster van ons Thuisfrontcomité 
Tj. Joustra  Tel: 058 – 2561595 
e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl 

Verder ben ik (Carly) bezig om een geheel 
nieuw programma op te zetten voor de zeer 
arme mensen in Knysna. 
Het is een Gezins-Sponsor programma. 
Veel mensen in Oupad leven onder de 
armoedegrens. Er is te weinig geld om eten en 
kleding te kopen, om nog maar niet te 
spreken over hun huisvesting. De situaties zijn 
vaak schrijnend. Immanuel Ministries heeft 
zich hun lot aangetrokken en is daarom het 
Gezins-Sponsor-Programma gestart.    
 
Het doel van dit programma is om gezinnen of 
personen die ver onder de armoedegrens 
leven te ondersteunen. We willen dit doen 
door middel van het gericht verstrekken van 
eerste levensbehoeften aan de gezinnen en 
personen om hun eerste nood te lenigen.    
 
Via Immanuel Ministries kunt € 20,00 geven 
aan een betreffend gezin. Wij zorgen er dan 
voor dat dit gezin iedere maand eerste 
levensbehoeften krijgt, zoals voedsel en 
(school)kleding. Aangezien de eerste 
levensbehoeften in Zuid-Afrika net zo duur 
zijn als in Nederland is € 20.00 een 
minimumbedrag. Mocht u meer willen geven 
dan mag dat natuurlijk ook.    
 
Immanuel Ministries garandeert dat uw 
giften verantwoord worden besteed aan het 
betreffende gezin.      
Iedere jaar zult u een kort verslag krijgen met 
wetenswaardigheden over het gezin/persoon 
die u ondersteunt.     
 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact met 
me opnemen via het contactformulier op onze  
web-site:http://www.immanuelministries.nl/ 
onder vermelding Gezins-Sponsor programma  
 
Of via mijn nieuwe email adres die ik sinds 
kort heb nl.: email  carlyalkema@gmail.com 
Ik zal dan contact met u opnemen en een 
gezin/persoon aan u voorstellen, die u kunt 
ondersteunen. Namens alle mensen die U wilt 
helpen wil ik U allen alvast hartelijk 
bedanken. In het Afrikaans is dat: “baie 
dankie”. In het Xhosa is dat “ siyabonga”. 
 
Eventuele Giften: 
Immanuel Ministries voor de zendings- 
missie van Frans en Carly Alkema 
Rabo  Bank  Dokkum nr. 362209537. 
Deze giften zijn aftrekbaar voor de 
belasting want ze hebben een ANBI status 
http://www.immanuelministries.nl/ 


