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“Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u
bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Wanneer gij door het water trekt, ben Ik
met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u
niet overspoelen; als gij door vuur gaat, zult
gij niet verteren en zal de vlam u niet
verbranden. Want Ik ben uw God.”
Jesaja 43 vers 1b - 3a.

Jesaja sprak hier over de dingen waar mensen
doorheen gaan, zowel geestelijk als mentaal.
De rivieren zijn de beproevingen en de
branden (het vuur) zijn de verleidingen. Als u
zich overweldigd voelt door een beproeving of
een verleiding die u dreigt kapot te maken, dan
dient u uit de bijbelse voorbeelden te begrijpen
dat de Heer niet altijd het water zal laten
kalmeren. Hij zal niet altijd iedere brand
blussen, maar Hij belooft ons dit: “Ik loop
met u door dit alles heen. Deze beproeving
of omstandigheid zal u niet kapot maken.
Wandel maar door, u zult er aan de andere
kant uitkomen met Mij aan uw zijde.”

Zoals de meesten van jullie wel weten, zijn we
even voor een korte tijd in Nederland geweest.
Het was een verdrietig begin, want Carly’s
moeder was twee dagen voordat we landen
overleden, dus we hadden meteen toen we
aankwamen haar begrafenis. Ze mocht 92 jaar
worden toen de Heer haar thuis haalde. We
hebben de gehele dienst en alles wat ermee
samenging in eigen beheer mogen doen. Dat
was wel een zeer bijzondere ervaring, onze
zoon Timothy heeft gesproken over “de Heer
is mijn Herder”; deze tekst had ze zelf
uitgekozen. We hebben dit keer lang niet
iedereen kunnen bezoeken in Nederland, maar
ik hoop dat U hiervoor begrip hebt.
Aansluitend hadden we een Mission Retrait
in Zuid Frankrijk in Chamaloc, die elke drie
jaar georganiseerd word voor zendelingen
vanuit de gehele wereld die uitgezonden zijn
door de Vergadering van Gelovigen. Deze
Retrait stond in het teken van teamwork. We
hebben er een gezegende en leerzame tijd
gehad. Wat ook erg fijn was, dat je met andere
zendelingen dingen kon bespreken die je
anders niet echt met anderen kunt delen.

Na een reis van 35 uur waren we op 7 juli
weer terug in Zuid-Afrika en zijn de volgende
dag weer begonnen met onze werkzaamheden.
Frans moest diezelfde dag bloed prikken in
het ziekenhuis om te zien hoe zijn P.S.A.
waarde ervoor stond na zijn Brachytherapy.
Zijn bloedwaarde vóór de operatie was 5.1.
Het duurt meestal minstens twee jaar
voordat, als het goed is gegaan, de waarde
naar beneden daalt onder de 1. Maar God had
weer een wonder gedaan in ons leven; wat
onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij onze
God. Frans zijn P.S.A. waarde was 0.38 in
zijn bloed, dus de Heer had hem in een hele
korte tijd helemaal genezen. De dokter zei dat
hij in zijn gehele loopbaan dit nog nooit had
meegemaakt. We danken de Heer dat Hij een
God van trouw is.

We hebben de computerlessen in het gebouw
in Oupad inmiddels uitgebreid naar drie
groepen in de week. Op maandagmorgen een
groep en op woensdagmorgen twee groepen.
Op 18 juli werden we uitgenodigd met 25
personen uit Oupad om bij Pick & Pay (dat
is een hele grote supermarkt in Zuid-Afrika) te
komen. Ze kregen van deze supermarkt
allemaal een heerlijke maaltijd met
frisdrank aangeboden. Dit werd gedaan
omdat Mandela zijn 95ste verjaardag vierde.
Veel bedrijven deden mee aan de actie om iets
goeds te doen voor de medemens op die dag.

Ook moesten we helaas afscheid nemen van
Erika die haar jaar in Zuid Afrika erop had
zitten als volunteer. We hadden een leuke
afscheidsparty voor haar georganiseerd en we
willen haar via deze weg nogmaals bedanken
voor haar inzet bij Immanuel Ministries en
wensen haar Gods onmisbare Zegen toe.
We kregen ook nog twee winkelwagentjes
met goederen aangeboden voor het
voedingsprogramma in Oupad. Eén wagentje
met verse groenten en de andere met
levensmiddelen.

Op 11 juli kwam onze kleinzoon FransBauke bij ons. Hij heeft bijna 7 weken
meegewerkt in de ministry en we vonden het
heel fijn dat hij bij ons was. Hij werd 18 jaar
terwijl hij hier was in Zuid-Afrika.

Eind juli hebben we een groep van 10 jonge
mensen uit Nederland een paar dagen bij ons
gehad. Deze groep heeft verschillende
activiteiten gehouden. Als eerste hebben ze
een sportdag gehouden met de kinderen uit
Oupad. Dat viel goed in de smaak bij de jeugd.
Ze zijn een ochtend meegeweest naar White
Location, waar ze wat praktisch werk
hebben gedaan, zoals het schilderen van de
buitenkant van het gebouwtje en de stoep er
naar toe er op nieuw ingelegd.

Ze zijn een middag met ons mee geweest in de
wijk Oupad om te evangeliseren en flyers uit
te delen voor de dienst die ze ’s avonds wilden
gaan houden. Het maakt altijd een grote
indruk op mensen als ze zien hoe de
leefomstandigheden er voor heel veel mensen
in deze arme sloppenwijken eruit zien.
’s Avonds hadden we een mooie dienst met
drama, muziek en getuigenissen voor de
mensen van Oupad. Vooral de getuigenissen
van deze jonge mensen, hoe de Heer in hun
leven was gekomen en hen had veranderd, en
wat de Here Jezus in hun leven gedaan had.
Het was goed dat de donkere bevolking hier
dat ook eens hoorde, dat het bij blanke mensen
ook niet allemaal vanzelf gaat. Die moeten net
als zij ook keuzes maken in hun leven.
Vrijdags hebben ze het Voedingsprogramma
in Oupad meegemaakt en de kinderclub van de
allerkleinsten. Ze hebben meegeholpen met
het werkje wat de kinderen moesten maken.

Zaterdags hebben ze nog een Kidzzzz party
gehouden in het gebouw. De kinderen van
Oupad hebben van het programma genoten en
kregen na afloop allemaal ook nog een klein
presentje van de groep. Al met al was het een
geslaagde periode.

Onder leiding van Cora zijn er nog steeds
twee ochtenden naailessen in het gebouw van
Oupad. Het micro-krediet programma voor
een nieuwe naaimachine loopt prima. Er zijn
al heel wat mensen die hiervan gebruik hebben
gemaakt.
Ook bezoeken we nog steeds twee keer in de
week de gevangenis. Frans en Gosse geven
daar Bijbelstudies. Ook geeft Frans nog steeds
Bijbelstudie in het Vermont Centre en
spreekt daar ook af en toe op zondagmorgen
volgens een prekenrooster met andere
voorgangers.
Alle Kinderclubs worden ook zeer goed
bezocht. We hebben een heel grote groep in de
leeftijd van 4, 5 en 6 jaar op vrijdagmiddag.
Veel van deze kinderen gaan nog niet naar
school, dus ze moeten nog leren om te
luisteren en om een werkje te maken.
We zijn ook begonnen om zo af en toe een
Bingo avond voor volwassenen te houden.
Binnenkort zullen we er weer één houden. Ze
vinden het prachtig, maar het gaat nog wel in
een erg laag tempo, anders kunnen ze het nog
niet volgen. Omdat dit een zeer laagdrempelig
programma is, hopen we een relatie met deze
mensen op te kunnen bouwen.
Dat opbouwen van relaties gebeurt ook op
dinsdagmiddag waar de jeugd eerst een uur
binnen kan komen om hun huiswerk te maken
en eventueel hiermee geholpen kan worden.
Daarna nog een uur waarin wat spelletjes
kunnen worden gespeeld. We noemen dit een
inloopmiddag vanaf 10 jaar.
Afgelopen maand hebben we ook nog de lange
reis naar Caledon (vlakbij Cape Town)
gemaakt om Simphiwe Booysen in de
gevangenis te bezoeken. We hebben
overnacht in Hermanus met onze kleinzoon
Frans-Bauke, die ook mee was, en hebben
daar de walvissen in de zee zien zwemmen.
Simphiwe was erg blij ons weer eens even te
zien (je mag er namelijk maar 1 uur op bezoek
komen) en hij doet iedereen de hartelijke
groeten. Zoals het er nu uitziet komt hij over
anderhalf jaar uit de gevangenis. Dat is nog
een lange tijd voor hem omdat hij hier geen
baantje heeft en ook niet mag leren, omdat hij
geen ID heeft. Dus dat zijn heel lange dagen
als je opgesloten zit en maar 1 uur per dag
gelucht word. Bid voor hem.

Verleden keer in de nieuwsbrief had ik u
verteld dat ik (Carly) bezig was om een nieuw
programma op te starten voor mensen die ver
onder de armoedegrens moeten leven.
Nu dat programma heet Gezins Sponsor Plan.
In Nederland hebben we contact gehad met
mensen uit de Salvatoriaanse kerk uit
Eindhoven die al jarenlang aan gezinsadoptie
doen. Ze hebben ons ook opgenomen in hun
Stichting en gaan “Immanuel Ministries”
voorlopig sponsoren voor 19 gezinnen.
Waarschijnlijk wordt dit later nog met meer
gezinnen uitgebreid. We willen zelf ook graag
proberen om sponsors te vinden die deze
arme mensen elke maand een voedselpakket
willen gaan geven.
We kunnen nu nog maar voor een beperkt
aantal mensen in hun nood voorzien, maar we
kunnen nog wel minstens 100 nieuwe
sponsors gebruiken en dat is nog maar het
topje van de ijsberg. Dus als u ons wilt helpen
stuur dan een e-mail naar bovenstaand
adres of website en wij sturen u dan alle
informatie toe. Aangezien de eerste levensbehoeften net zo duur zijn als in Nederland, is
€ 20.00 een minimumbedrag. Mocht U meer
willen geven dan mag dat natuurlijk ook.

Nog een grote uitdaging is dat we weer met
een Youth Alpha cursus zijn gestart. De
eerste Youth Alpha avond start altijd met een
buffet. Er kwamen 89 jongelui op af. We
hadden de hele zaal van Oupad versierd in een
paleiszaal. Gouden ballonnen, gouden en
zilveren placemats en wegwerpborden. In de
hoeken goudkleurige gordijnen opgehangen en
waxinelichtjes aan. Als thema hadden we
Matteus 22, waarin de Koning zijn slaven
uitzond om de gasten uit te nodigen voor de
bruiloft van Zijn Zoon, wat we als team in
een drama hebben uitgebeeld.

Inmiddels zijn de eerste Food Hampers
uitgedeeld en de mensen waren zo dankbaar
dat ze spontaan met zijn allen begonnen te
zingen. In de pakketten zit o.a. rijst, samp,
bruine bonen, maismeel, zout, olie, suiker, etc.

Youth Alpha is elke vrijdagavond en duurt
tot half november. Dan eindigt het met een
kampweekend, maar ze kunnen zelf het
kampgeld niet betalen, dus we doen ook
hiervoor een dringend beroep op U om dit
belangrijke kamp voor deze jeugd te
sponsoren. Hieronder de tweede avond met
als thema “Wie is Jezus”.

_____________________________________

In Hem Frans en Carly Alkema.
____________________________________
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