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Met Kerst vieren we dat Jezus naar ons toe
kwam. Hij wordt ook wel “Immanuel”
genoemd, dat betekent: “God met ons”. Jezus
bracht als het ware God nabij, doordat Hij de
barrière wegnam, die wij hadden opgeworpen
naar God toe. Dit kerstlied beaamt dit: “Nu
daagt het in het oosten, het licht schijnt overal,
Hij komt de volken troosten, die eeuwig leven
zal”. In Joh.1 : 5 staat: God is licht, in Hem is
in het geheel geen duisternis. Door Jezus zijn
wij overgezet vanuit de duisternis en de dood
in het licht. Hij heeft ons weer in het licht
gezet; weer verbonden met de Vader. Zie ook
1 Petr. 2:9 : “Hij heeft u uit de duisternis
geroepen tot een wonderbaar licht”. Nu
Jezus niet langer fysiek op aarde aanwezig is,
zijn wij als gelovigen geroepen om het licht
van de wereld te zijn. Het is opvallend dat
Jezus niet zegt: jullie zijn een licht, maar “ het
licht”. Dat betekent dat mensen in de wereld
zonder ons niet kunnen ontdekken wie God is.
Het licht van de wereld houdt vooral in dat wij
tijdens onze dagelijkse omgang met andere
mensen door onze houding laten zien wie
God is en wat Hij voor ons betekent.

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2014,
willen we via deze weg u allemaal héél
hartelijk bedanken voor uw steun in het
afgelopen jaar. Zonder uw gebed en uw
financiële middelen zou dit werk voor de Heer
geen doorgang kunnen vinden. De Heer heeft
door velen van jullie ons, en ook Zijn werk,
enorm gezegend, en zijn wij in staat om de
kinderen en volwassenen in Zuid-Afrika
structureel te helpen. En door uw hulp geeft u
hoop in de levens van de mensen in de zeer
arme sloppenwijken. Wij hopen dat u ook
het komende jaar weer ons werk zult
blijven ondersteunen en dat de Heer u
rijkelijk zal gaan zegenen in het nieuwe jaar.

Ook nog via deze weg willen we opnieuw uw
aandacht erop vestigen dat we dringend
mensen nodig hebben die zich door de Heer
geroepen voelen om ons team in Zuid Afrika
te komen versterken. Eén voor een kinder- en
jongerenwerker en één voor zendingswerker
- Klik voor meer informatie over de twee
vacatures via onze website: Vacatures.

De nood voor tweedehands kleding was zo
groot de afgelopen keer toen we een kledingmarkt hielden in ons gebouw van Oupad, dat
we binnen een uur bijna alles al kwijt
waren. De mensen kwamen in grote getale
erop af. Ze stonden zelfs buiten en in de hal te
wachten omdat ze er gewoon niet meer bij
konden in de toch grote zaal. Ze kunnen
normaal nooit op tijd komen als we iets
organiseren, maar nu stonden de mensen al in
de rij buiten te wachten voordat de deur open
ging. Ze weten nu wie het eerst komt, wie het
eerst maalt. In december hebben we nog weer
een kledingmarkt. We gaan dan ook nog naar
andere wijken in Knysna toe, waar we het
gewoon op een kleed op straat leggen.

Elke week op dinsdagmorgen worden ook al
de boodschappen gekocht voor onze vier
voedingsprogramma’s in Knysna. En dan
op woensdagmorgen worden ze naar alle
andere locaties gebracht, zodat iedereen weer
voorzien is om in de komende week weer alle
maaltijden te kunnen gaan bereiden. Het is
altijd een heel gesleep met zware zakken rijst
enz. enz. Er worden dan ongeveer per dag
zo’n 450 maaltijden uitgereikt in de 4 locaties,
dus u begrijpt dat we véél nodig hebben.

Het klaarmaken van de kratten met voedsel

De kinderen hebben ook een week schoolvakantie gehad in deze periode. Dan
organiseren wij als team altijd veel extra
programma’s voor de kinderen. We hadden
een filmmiddag voor ze en een Bingomiddag. Dat is altijd een groot succes,
iedereen wil zo graag wat winnen van de tafel
met al die mooie cadeautjes.

Daarnaast hadden we een Kids Praise
middag, maar die moesten we jammer genoeg
voortijdig stoppen omdat we geen electriciteit
hadden en dan wordt het wel moeilijk met
zoveel kinderen om het zonder muziek enz. te
doen. Als klap op de vuurpijl hadden we nog
een Kids party voor alle kinderen van 7 t/m
13 jaar. We hebben dit keer een competitiemorgen gehouden met allerlei behendigheidsspelletjes en een Bijbelquiz tussen de jongens
en de meisjes. Dat gaf veel hilariteit, vooral
omdat als je de vraag fout had, de ballon met
water die boven je hoofd werd gehouden,
doorgeprikt werd en je nat werd. Uiteindelijk
hadden de meisjes gewonnen. Als u even wilt
meegenieten van dit spektakel, klik dan op
deze link: Fimpje Kids party
Voor de oudere jeugd en de volwassenen
hadden we op zaterdagavond ook nog een
Bingo-avond die heel druk bezocht was. Al
met al was het weer een zeer geslaagde week.
Het werk in de gevangenis dat we twee keer
in de week mogen doen, wordt ook erg
gezegend. We kunnen telkens weer nieuwe
gevangenen in de verschillende afdelingen op
onze Bijbelstudies verwelkomen en hun ook
vertellen dat de Heer ondanks wat ze gedaan
hebben, vergeving wil schenken en hen lief
heeft. We zien dat levens veranderen en dat ze
de waarheid vertellen als ze naar de rechtbank
gaan. De waarheid zet ze waarlijk vrij.

De hele maand oktober zijn Co en Tineke
Kempeneers bij ons geweest. Ze hebben als
vrijwilligers bij ons in de ministry geholpen en
daarnaast hebben we wel meer dan 10
diensten gehouden. Zondags heeft Co in vier
verschillende kerken gesproken en is mee
geweest te evangeliseren in Oupad en White
Location, waar we ook op een door de weekse
avond een dienst hebben gehouden.

White Location evangeliseren

Meteen daarna kregen we Felix en Wilma de
Haan drie weken voor oriëntatie bij ons op
bezoek. Zij komen zo de Heer wil zo spoedig
mogelijk ons team in Zuid-Afrika
versterken als beheerders van ons gebouw in
Oupad. Een gebedspunt is dat ze snel hun
huis in Nederland zullen kunnen verkopen.
Dan kan het process om hier te komen in
werking worden gezet. We zien er naar uit dat
ze ons team hier komen versterken.

Verder hebben we zowel in Oupad als in
Joodse Kamp een opwekkingscampagne
gehouden. In Joodse kamp in the Flame of the
Holy Ghost zelfs vier dagen achter elkaar
met vijf diensten. En zoals God beloofd heeft
in zijn Woord, als wij het evangelie prediken
bevestigde “Hij” dit door tekenen die erop
volgden.

Tijdens hun verblijf hebben ze een ongeluk
gehad met onze vrijwilligersauto genaamd
“Mia”. Zij konden er niets aan doen en
gelukkig was er niemand gewond geraakt . De
bestuurder had geen rijbewijs en reed in de
auto van zijn broer en was ook niet verzekerd
Mia is total loss, dus we hebben een andere
kleine auto nodig voor onze vijwilligers.
Bidden voor mensen “in de naam van Jezus”
Zoals genezing, bevrijding, en zelfs iemand
die voor de inrichting van haar huisje had
laten bidden, had de volgende dag een flink
bedrag op de bankrekening staan. Veel
mensen zijn door God aangeraakt en hebben
genezing en bevrijding mogen ontvangen, en
we prijzen onze Heer Jezus daarvoor en
geven Hem alle lof en eer die Hem toekomt.
Wij doen alleen wat Hij heeft gezegd: leg op
zieken de handen . Hallelujah.

We genieten altijd van de kinderclubs, vooral
bij de jongere groepen. De kinderen staan dan
nog zo open voor het evangelie. Ze houden
ervan om allerlei liedjes met gebaren te zingen
Ik vertel ze aan de hand van een Powerpoint
met veel plaatjes het Bijbelverhaal en leer ze
iedere week een Bijbeltekst. Daarna zien ze
een filmpje over het bijbelsonderwerp en
vervolgens maken ze nog een werkje over dat
onderwerp. Meestal iets kleuren, uitknippen en
plakken. Dat is meteen een goede oefening
voor ze. Veel kinderen gaan hier pas met
zeven jaar voor het eerst naar school toe.
Dit zijn de voedselpakketten die we één keer
in de maand aan de zeer armen in Knysna
uitdelen. Ik wil via deze weg alle sponsors in
Nederland héél hartelijk bedanken dat U op
deze manier de zeer arme mensen structureel
helpt en hoop geeft in de levens van deze
mensen in de zeer arme sloppenwijken. We
zijn dankbaar dat de Heer ons gebed heeft
verhoord en dat er verleden maand 25 nieuwe
gezinnen van sponsors bij zijn gekomen. Wilt
U ook mee doen? Zie dan onze website of klik
op deze link: Gezins Sponsor Plan
Club Carly - kinderen 7, 8 en 9 jaar
Frans geeft nog steeds Bijbelstudies in het
Vermont tehuis aan jonge mannen die in een
rolstoel zitten en een dwarslaesie hebben. En
wat oudere mannen die ook in dat tehuis zitten
omdat ze te ziek zijn om thuis te wonen.
Daarnaast wonen er veel bejaarden die ook te
slecht zijn om door familieleden te kunnen
worden verzorgd. Frans zit in dit tehuis ook in
het prekenrooster op zondagmorgen.
Frans vertelt over “de schat”
Op twee zaterdagen zijn we met twee
verschillende groepen met de kinderen naar
de zee geweest. Het thema was schatgraven.
Aan de hand van een schatkaart moesten de
kinderen de schatten vinden en opdrachten
uitvoeren. En natuurlijk spelletjes, balspel, wat
lekkers eten en heerlijk zwemmen.
Gods Zegen, in Hem, Frans en Carly Alkema
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