
Visie en Toekomst

Onze visie is om de Liefde van de Here Jezus Christus 
te  laten  zien.  Dat  we  geestelijke  en  praktische  hulp 
bieden. Vertellen dat de Here Jezus van hen houdt en de 
hoop geven op een goede aardse en eeuwige toekomst. 
Dat  alle  kinderen,  tieners  en  mensen  in  de 
sloppenwijken waar wij werken en de wijde omgeving, 
geraakt mogen worden door de Liefde van God. Bereikt 
mogen worden met het evangelie van onze Heer Jezus 
Christus en worden ingelijfd in de lokale kerken. Voor 
de  toekomst,  dat  alle  kerken  bewust  worden  van  de 
realiteit en alle problemen van deze kinderen en mensen 
in nood en hun families die allemaal kampen met HIV, 
AIDS , TB, enz. en in  grote armoede leven. Zodat zij 
daarin  ook  hun  verantwoordelijkheden  gaan  dragen. 
Wij zien  dat God Kracht aan zijn Woord verleent en 
daarom  geloven  we  dat  Hij  grote  dingen  blijft  doen. 
Want alles is mogelijk bij God.

Van het Thuisfront comité

Frans  en  Carly  Alkema  hebben   een  persoonlijke 
zendingsopdracht gekregen van God, toen beseften wij 
dat  zij  die  niet  alleen  kregen,  maar  dat  wij  (  als 
christenen, familie, vrienden en kennissen ) in feite daar 
ook deel aan hebben. Dit was voor ons de aanleiding om 
onze  verantwoordelijkheid  op  te  pakken  en  een 
vriendenkring rondom hen heen te vormen. Of te wel 
samen de zending in, zij in de frontlinie en wij op de 
thuisbasis, zodat we samen een stukje van Mattëus 28 
kunnen vervullen.

Wij stellen ons tot doel, met het evangelie als grondslag 
en  uitgangspunt,  Frans  en  Carly  zoveel  mogelijk  te 
ondersteunen in welk opzicht dan ook.
Zodat zij in staat zijn Gods opdracht te vervullen
Wij willen als vrienden, ook een stuk gebedslast op ons 
nemen. Bid voor hen dat is noodzakelijk.
Omdat ze zendelingen zijn hebben ze géén vast inkomen 
en zijn totaal afhankelijk van giften zoals de Heer het 
leidt.

Hoe kunt u ons helpen:

Als  u  ons  wilt  helpen  dragen,  of  op  de  hoogte  wilt 
blijven stuur dan onderstaande in en stuur deze op naar 
ons  contactadres:  R.  Alkema,  Wylster  16, 9101  ZA 
Dokkum. E-mail: rm.alkema@hetnet.nl 
Voorzitster Thuisfront comité Tj. Joustra, e-mail: 
j.a.joustra@kpnplanet.nl Tel: 058 – 2561595

Eventuele Giften:

Immanuel Ministries voor de zendingsmissie, 
van Frans en Carly Alkema. 
RABO Bank Dokkum nr. 362209537
Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting want ze 
hebben een ANBI status. 

Bij deze wil ik Frans en Carly steunen d.m.v. :

O  Een gift,  O eenmalig /  O maand /  O kwartaal 
O  €___________________
O  Levensonderhoud van Frans en Carly 
O  Voedselprogramma 
O  Algemeen, zodat ze het kunnen inzetten waar 
     het nodig is op dat moment.
O  Bijbel project
O  Gevangeniswerk
O  Kinderclubs en kampen
O  Evangelisatiewerk 
O  Bouwprojecten en onderhoud gebouw Oupad
O  Ik wil op de hoogte blijven d.m.v. het 
     ontvangen van de nieuwsbrieven en gebeds-   
     brieven  die regelmatig verschijnen.

Naam: ________________________________________

Adres: ________________________________________

Woonplaats: ___________________________________

Mail adres: ____________________________________

Namens ons en de mensen in Oupad baie dankie. 

 

 
Wij  zijn  Frans en Carly Alkema
we  wonen  en werken in Zuid-

Afrika en op onderstaande
web-site kunt U bekijken welke 

programma’s we  doen in Knysna.
www.immanuelministries.nl

E-mail: carfra@telkomsa.net

Skype: C.W.Alkema

mailto:carfra@telkomsa.net
http://www.immanuelministries.nl/
mailto:j.a.joustra@kpnplanet.nl
mailto:rm.alkema@hetnet.nl


Dit is ons gebouw in “Oupad”, dit is de naam van 
deze  “zeer arme wijk” waar de mensen in houten 
hokken  wonen,  waarin  geen  water  is  en  ook  geen 
toiletten.

Voedingsprogramma’s
Vroeg  in  de  morgen  geven  we in  dit  gebouw aan de 
kinderen die niet naar school gaan een bord pap met 
veel  mineralen  en  vitaminen  en  om  drie  ‘s  middag 
krijgen  de  kinderen  een  goede  warme  maaltijd,  ook 
komen er steeds meer volwassenen die hiervan gebruik 
maken omdat ze totaal geen inkomen hebben.  

Voedingsprogramma in gebouw “Oupad”

 

Kinder Bijbelclubs
Elke  week  hebben  we  voor  drie  verschillende 
leeftijdsgroepen  bijbelclubs. Deze  worden  heel  goed 
bezocht en we leren ze op een leuke en creatieve wijze 
de  christelijke  normen  waarden  en  we  proberen 
natuurlijk op deze manier de kinderen tot de Heer te 
brengen . 

Daarnaast  hebben  we  in  het  gebouw  in  Oupad 
Jeugdavonden vanaf 15 jaar en ouder. Verder hebben 
we een kledingproject voor de arme mensen. 

En elke zondag houden we er kerkdiensten.

Ook  hebben  we  onderwijsprogramma’s voor 
volwassenen in  het  gebouw.  Dit  om  de  kansen  te 
vergroten om zelf in hun onderhoud  te kunnen gaan 
voorzien.  Het  is  zeer  belangrijk  dat  ze  weer  hoop 
krijgen in hun anders zo hopeloze situatie. 
We geven  lessen in computer, naaien, thuiszorg 
en volwassen onderwijs in het Engels. 
Ons kleding project en  ons  Bijbelproject zijn 
allebij een groot succes.

Evangelisatie in de wijk  en soulwinnings projecten 
met verschillende locale kerken

Bijbelstudies in de gevangenis van Knysna en 
in een tehuis voor invalide en bejaarde mensen


