
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d.:  juni 2014 

 

“Want God heeft ons niet gegeven een geest 

van lafhartigheid, maar van kracht, van 

liefde en van bezonnenheid” 2 Tim.1 : 7  

 
 

Paulus noemt hier drie kenmerken van een 

goede christelijke leider: kracht, bezonnenheid 

en liefde. Die drie staan ons ter beschikking, 

doordat de Heilige Geest in ons woont. Die 

kracht mogen we ervaren om anderen te 

dienen, door te geven wat God wil doen of 

zeggen om mensen dichter bij Hem te 

brengen. 

 

Via ons Bijbelproject konden we een hele 

jeugdgroep in Hornlee voorzien van een Bijbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder geven we wekelijks Bijbels uit aan 

mannen die in de gevangenis zijn gekomen. 

Ook delen we Bijbels uit in de locale kerken. 

De mensen kunnen meestal zelf niet een Bijbel 

bekostigen. Hoe kun je groeien in de Heer als 

je zelf thuis geen Bijbel kunt bestuderen. 

 

Met de jeugd van 14 jaar en ouder hebben 

we een “Stay awake night” gehouden. Dit 

houdt in dat ze dus de hele avond en nacht een 

programma hadden en dus niet mochten 

slapen. 35 jongelui durfden deze uitdaging 

aan te gaan en het was een groot succes. Naast 

spelletjes, een film, dansworkshop, discussies, 

was het onderwerp:  “Houd je licht aan”.  

Na het lekkere ontbijt ging iedereen moe naar 

huis toe om te gaan slapen. Ze vroegen 

meteen: wanneer doen we dit weer.    

 

 
 

Daarnaast hebben we 1 keer in de maand op 

zaterdag een zang/dansavond in Oupad. Die 

worden druk bezocht door verschillende locale 

kerken. De mensen zingen en dansen dan 

uitbundig voor de Heer. 

                         web-site:  

   http://www.immanuelministries.nl/ 

http://www.immanuelministries.nl/


We zijn met de club van 10-13 jaar met 37 

kinderen en met de club van 7-9 jaar met 36 

kinderen weer twee zaterdagen een dagje uit 

geweest bij de Lagoon van Knysna. Het thema 

voor beide groepen was: “Bouw je huis op de 

rots en niet op het zand”. Naast het 

Bijbelverhaal, spelletjes en wat lekkers te eten, 

hebben ze allemaal een zandkasteel gebouwd. 

U kunt, als U deze link aanklikt even mee 

genieten:  http://youtu.be/mlUJDLENo7E 

 

Voor de 27 kleinere kinderen hebben we een 

feestje gegeven in ons gebouw in  Oupad, klik 

filmpje: http://youtu.be/1RFobThMIHI 

 

 
 

Ook hebben we nog diezelfde dag vetkoeken 

gegeten tijdens het voedingsprogramma in Oupad. 

De mensen hier vinden dat heerlijk, het lijkt op een 

heel grote oliebol gevuld met gehakt, groenten 

en saus. De dames in de keuken hebben de hele 

dag staan bakken.  

 

 
 

Voor de volwassenen hebben we weer een 

Bingoavond gehouden. Ze vinden het 

prachtig, maar het gaat nog erg langzaam 

voordat ze het juiste nummer hebben 

gevonden op hun kaartje. Ook hebben we 

regelmatig een valse Bingo, maar het ging al 

beter dan de vorige keer. In de pauze laten we 

de volwassenen dan filmpjes zien wat hun 

kinderen zoal bij ons doen tijdens de clubs.    

En natuurlijk ook weer een Bingomiddag 

voor de kinderen. Ze willen natuurlijk 

allemaal wel graag wat winnen.  

 
 

Al onze kinderclubs lopen weer uitstekend, 

elke week hebben we 3 groepen in 

verschillende leeftijden club na het 

voedingsprogramma en de jeugd komt op 

vrijdagavond. We zingen eerst met ze 

verschillende christelijke liedjes met 

bewegingen, dan het Bijbelverhaal met een 

Powerpoint, we leren ze een Bijbelvers en 

daarna nog een kleurplaat of werkje van het 

onderwerp dat we die dag behandeld hebben.  

 

 
 

Het werk in de gevangenis in Knysna is ook 

erg dankbaar werk. De mannen zijn altijd erg 

blij als ze ons weer zien. De laatste tijd hebben 

een paar gevangenen hun hart aan de Heer 

gegeven en hebben het vaste voornemen om 

hun leven te veranderen. Een paar gevangenen 

hebben echt honger en dorst naar het Woord, 

ze zitten boordevol vragen. Bid voor deze 

gevangenen nu het hier wintertijd is, het is 

’s nachts erg koud in de cellen en ze hebben 

niet voldoende warme kleding. Vroeger 

mochten we ze extra kleding geven, maar met 

het nieuwe beleid mogen we niets meer geven. 

Bid ook voor Anele (Simphiwe) die nu ergens 

in de buurt van Cape Town in een gevangenis 

zit. Als het goed is komt hij begin volgend jaar 

op parool vrij.  

http://youtu.be/mlUJDLENo7E
http://youtu.be/1RFobThMIHI


Elke maand op een donderdagmiddag houden 

we in het gebouw van Oupad een kinder-

praise. De kinderen vinden het geweldig, 

samen met Simone Elzinga leren ze allerlei 

danspasjes op christelijke kinderliedjes.  
Klik filmpje : http://youtu.be/zZxQxpISq1M 

 

 
 

Daarnaast leren ze tijdens rustige achtergrond-

muziek zich te concentreren en te focussen  

op de Heer Jezus. Een paar  kinderen hebben 

toen de Heer Jezus mogen ervaren. Ook 

moeten ze met hun eigen woorden leren 

bidden i.p.v. alleen het onze Vader op te 

dreunen dat hun is geleerd. Vervolgens hebben 

we voor elk kind persoonlijk een zegengebed 

uitgesproken. We bidden dat God deze hartjes 

opent en dat ze opgroeien mogen tot sterke 

banieren in Zijn Koninkrijk.  

 

In de vorige nieuwsbrief had ik opnieuw een 

oproep gedaan voor mensen die hier willen 

komen werken als beheerders voor het 

gebouw in Oupad. De Heer heeft via een 

wonderbaarlijke weg hievoor een echtpaar 

geroepen, dat inmiddels begonnen is met de 

voorbereidingen om naar Knysna Zuid Afrika 

te verhuizen. Het echtpaar komt uit Sliedrecht 

en ze heten Felix en Wilma de Haan. Ze 

komen in november van dit jaar hier, om zich 

een paar weken te oriënteren. Bid dat als hun 

huis te koop komt, het meteen verkocht mag 

worden. 

 

Inmiddels is er weer een nieuwe vacature op 

onze website geplaatst. Klik op onderstaande 

link voor meer informatie hierover :   

http://www.immanuelministries.9/_Vacature.  

 

Met het zicht op uitbreiding van o.a.  

Bijbelclubs voor kinderen en jeugd bidden we 

als team voor een ervaren enthousiaste 

kinder- en  jongerenwerker die voor 

een lange tijd wil gaan  dienen in Zuid Afrika.  

 

In mei hebben we de diplomering gehad van 

de cursisten van de naailessen. Het was een 

feestelijke ochtend. Na het praatje van Frans 

hebben de cursisten ons laten zien wat ze 

allemaal gemaakt hadden tijdens deze cursus. 

Ook hebben de cursisten nog voor ons 

gezongen en toen heeft Cora Rawlings (de 

lerares) de diploma’s uitgereikt.  

 
 

Daarna was er koffie met wat lekkers. Jammer 

genoeg hebben we ook van Cora afscheid 

moeten nemen en zijn we op zoek naar een  

nieuwe lerares. Cora, hartelijk bedankt voor 

al je inzet van de afgelopen jaren. Kijk naar 

het onderstaande filmpje dat de cursisten 

samen gemaakt hebben en sommigen zullen 

nu gaan proberen of ze in hun eigen 

onderhoud kunnen gaan voorzien. Ook alle 

cursisten hebben via ons micro-kredietplan 

hun nieuwe naaimachine mee naar huis 

kunnen nemen. Klik het filmpje: 

http://youtu.be/45O4ruVMwH0  

 

Nieuw is ook dat we gestart zijn om een paar 

keer per jaar op zaterdag praise-avonden voor 

jeugd en volwassenen te organiseren. We 

noemen het “Jabulani” avonden. Het is het 

worshipteam uit de Vineyard Church van 

Knysna waarin Gosse en Simone actief deel 

van uit maken. Normaal zit Gosse in zijn kerk 

achter de knoppen en Simone zingt. Maar op 

deze avond zongen ze allebei mee.  

 

 

http://youtu.be/zZxQxpISq1M
http://www.immanuelministries.9/_Vacature.
http://youtu.be/45O4ruVMwH0


Verleden  jaar juni toen we even op verlof  in 

Nederland waren is er een film gemaakt van 

Carly die in gesprek is met agnost Bert, die 

op zoek is naar “de waarheid”. Die film is 

nu klaar en is te zien op YouTube. Je kunt er 

o.a. ook een stuk zien van mijn 

wonderbaarlijke  genezing “in de naam van 

de Heer Jezus” in het jaar 2001. Ik bid dat 

deze film veel mensen tot de Heer mag leiden 

en dat ze ook hoop krijgen, want onze God is 

springlevend. 

Klik hier:  http://youtu.be/yK1Um1Y-oXg 

 
 

Frans en ik gaan zondags bijna altijd naar  een 

andere kerk in Knysna, waar Frans regelmatig 

een spreekbeurt heeft.  

 
 

Ook bidden we daar voor de genezing van 

zieken en bevrijding van boze geesten. De 

afgelopen maand hebben we in de Flame of 

the Holy Ghost weer de kracht van het bloed 

van Jezus mogen zien. Dat als wij in de 

autoriteit van de Heer Jezus gaan staan, de 
demonen moeten wijken. Mocht bidden voor 

een man die letterlijk het gif van de demon 

uitspuugde. Sprak twee dagen later weer met 

hem en hij was waarlijk vrij. Dank U Heer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden in mei een speciale jeugdavond 

alleen voor de meiden. (22 stuks). Eerst 

mochten ze hun nagels lakken. Dat vonden ze 

geweldig.  Sommige meisjes  hadden op elke 

nagel een andere kleur en toen er nog glitter 

over gestooid. Daarna mochten ze naar eigen 

ontwerp een halsketting maken. 

 
 

Vervolgens hadden ze een spel met vragen die 

ze aan elkaar moesten stellen. Daarna hebben 

we met de meisjes gepraat over sex en over 

de gevaren waaraan ze bloot staan. Gesproken 

over dat je rein moet blijven tot je huwelijk. 

Tijdens het gebed, waarin je je hand kon 

opsteken als je een belofte wilde maken dat 

je rein wilde blijven, staken 7 meisjes hun 

hand op. Bid dat deze meisjes staande blijven 

als ze in de verleiding komen en dan hieraan 

terug zullen denken.  

 

 
Record gebroken deze maand: 231 mensen 

voor het voedselpogramma in Oupad. 

 

Gods Zegen, in Hem, Frans en Carly Alkema 
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