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“ Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie
zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in
Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe
horen zonder prediker? En hoe zal men
prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk
geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de
voeten van hen die een goede boodschap
brengen”. Romeinen 10 vers 14 en 15.
Deze fantastische boodschap van Gods
redding moet aan andere mensen worden
doorgegeven. Dan hebben ook zij de kans het
Goede Nieuws aan te nemen. Hoe kunnen
jouw familieleden of buren het horen, als niet
iemand het hen vertelt? God roept ook jou op
om Zijn boodschap bekend te maken in je
eigen omgeving. Denk eens na of je iemand
kent die het Goede Nieuws zou moeten horen
en wat je zou kunnen doen om het hem of haar
te vertellen. Doe het dan ook zo snel
mogelijk.
Er is weer zoveel gebeurd, dat ik keuzes moet
maken wat ik met U (jullie) delen zal in deze
nieuwsbrief. Onze ministry (Gods ministry)
groeit en groeit in allerlei opzichten en we
danken de Heer uit de grond van ons hart
voor alles wat Hij doet. Ook willen we alle
mensen hartelijk bedanken die voor ons
bidden, want we hebben uw voorbede hard
nodig, en ook danken voor al uw financiele
hulp, anders kunnen we hier niets beginnen.

Het voedselprogramma in het gebouw in
Oupad loopt als een trein en er komen steeds
meer kinderen en volwassenen. Sommige
kinderen staan al uren van tevoren buiten te
wachten, voordat om 3 uur de deuren
opengaan. We doen dit nu 3 keer in de week:
op maandag, woensdag en vrijdag. Er worden
dan op zo’n dag 200 borden met eten
verstrekt.

We hebben ze allemaal aan tafels te zitten en
beginnen eerst met gebed:

We zijn heel erg blij met de 3 lokale vrouwen
die onder leiding van Rita alle maaltijden
voorbereiden en koken.

Ook hebben we nu Bijbelclubs voor kinderen.
Op maandag de kinderen van 6 en 7 jaar.
Op woensdag de kinderen van 8 en 9 jaar.
Op vrijdag de kinderen van 10 t/m 14 jaar.
We zingen eerst wat liedjes met ze en dan
vertelt Frans een Bijbelverhaal waarbij ik
(Carly) bijpassende plaatjes vertoon met de
beamer op een groot scherm. Daarna een klein
filmje van 10 minuten over dat Bijbelverhaal
en dan een kleurplaat of werkje voor de
kinderen. De grotere kinderen van 10-14 jaar
hebben ook nog opdrachten die ze moeten
invullen, etc.

Als de kinderen zitten, brengen we de borden
met eten naar de tafels.

Zie voor een filmje van een kinderclub
http://vimeo.com/23493035

De bevolking van Oupad is zeer arm en is erg
blij dat ze 3 keer in de week een goede
maaltijd kunnen krijgen.

Helpt U mee dat we deze mensen kunnen
blijven voorzien van deze maaltijden?
Zie voor een filmje van het voedselprogramma
http://vimeo.com/23492530

Ook hebben we op vrijdag nu een avond voor
de Jeugd vanaf 15 jaar en ouder. We hebben
twee jonge vrijwilligers die dat onder onze
supervisie mogen doen. Dat is Pieter een jonge
man van 29 jaar uit Malawi en Yvette een
jonge vrouw van 22 uit Zimbabwe. Ze doen
drama, dans, zingen, spel, en natuurlijk wordt
daar ook het Woord van God verkondigd.

Hier bidden Yvette en Pieter voor de jeugd die
examen moest doen diezelfde week.

Daarnaast hebben we nu 1 keer in de maand
ook op vrijdagavond een Filmavond voor
iedereen boven de 15 jaar. We laten dan een
een film zien met een boodschap.
Ook zijn we gestart om 3 keer in de week
kleine kinderen die nog niet naar een school
gaan, een ontbijt te geven. Ook grotere jeugd
die om wat voor reden dan ook, niet meer naar
school gaat, kunnen dan een ontbijt krijgen.
Meestal als ze niet meer naar school gaan, is
het omdat ze hun schoolkleding of schoolschoenen niet kunnen betalen en dan mag je
hier niet naar school. Het ontbijt heet E-pap.
Het is een pap met vitaminen en mineralen
en het heeft verschillende smaken zoals
banaan of aardbeien. En het mooiste is dat we
het gratis krijgen van een organisatie, er is een
sponsor van dit land die ons hierin voorziet.
Daar zijn we heel blij mee; het is nl. belangrijk
dat ook de blanke bevolking van dit land
verantwoordelijkheden ten opzichte van de
arme zwarte bevolking gaat dragen. Het is
mischien een druppel op de gloeiende plaat,
maar het is een begin. “Prijs de Heer”.

Om half 9 een ontbijt voor de kinderen.
Cora, een vriendin van ons, heeft over de
gehele breedte van de grote zaal twee dikke
gordijnen genaaid, zodat we nu de zaal in
tweeën kunnen splitsen. Als het voedselprogramma is afgelopen, kunnen wij aan de
ene kant alvast met de kinderclub beginnen
en aan de andere kant van het gordijn kunnen
ze dan beginnen met alles schoon te maken.
Dat is elke keer een heel karwei dat Dirk en
Rita en Yvette meestal doen. We bidden
ervoor dat we daar ook goede vrijwilligers
voor zullen gaan krijgen; mensen die het hele
gebouw wat zullen gaan schoonhouden. Bid u
mee?

Wat ook een hoogtepunt was, is dat we
uitgenodigd werden in een klein Baptistenkerkje aan de andere kant van Oupad, om op
Paaszondag te spreken over de Heilige
Geest, met het verzoek dat we de pastor en
mensen uit zijn gemeente zouden dopen in de
Heilige Geest. Deze voorganger kwam
verschillende keren naar ons gebouw voor
gesprekken over de Heilige Geest en we
hadden hem lektuur hierover gegeven. Hij en
zijn oudsten hadden zo’n honger naar meer
van de Heilige Geest. We mochten die dag
zo’n 14 mensen vervullen met de Heilige
Geest en ze begonnen allemaal te spreken in
tongen. Het was heel bijzonder en de Heer
genas die dag ook nog verschillende mensen
in die gemeente.
Op 10 april 2011 zijn we gestart met
samenkomsten in het gebouw in Oupad.

De diensten die we houden, beginnen zondags
om 4 uur in de middag. Dit omdat we op
zondagmorgen in de andere kerken van
Knysna willen blijven preken en bidden.
We zingen de liederen met behulp van de
beamer, die ons helpt om de opwekkingsliederen aan de mensen te leren. We maken
gebruik van YouTube filmpjes die prachtige
liederen met muziek en tekst geeft.

Daarna hebben we een tijd van gebed en van
getuigenissen geven. Aansluitend heeft Frans
dan de Woordbediening. Vervolgens doen we
daarna een oproep om je hart aan de Heer te
geven en/of om naar voren te komen voor
gebed voor bijv. genezing of bevrijding.

Hier zie je 12 mensen die hun hart aan de
Heer hebben gegeven.
De Heer geeft ontzettend veel kracht bij
Zijn Woord. Er gebeuren wekelijks wonderen
van genezing in het gebouw in Oupad.

Dit is Patrick. Hij had al 16 jaar pijn in een
tepel van zijn borst, dit kwam door messteken.
Hij kon vaak ook 's nachts van de pijn niet
slapen. De Heer nam meteen de pijn weg en
hij heeft een week later een getuigenis
gegeven in het gebouw. Dit zijn maar twee
voorbeelden. Nog een voorbeeld van een man
die naar voren kwam met een kind, toen bleek
dat er een vloek in die familie was. We
hebben hem in de Naam van Jezus mogen
vrijzetten, de demonen verlieten het lichaam
door spugen en overgeven.

Dank U, Heer, hij is vrijgezet door U .

In de Naam van Jezus en door de kracht
van de Heilige Geest, vallen veel mensen
om. De Heer doet zijn werk. Deze vrouw
kon haar arm, die nu omhoog ligt al lange tijd
niet meer omhoog tillen. De Heer genas haar.
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Bid voor de Bijbelstudies in de gevangenis
en het Vermont Centre, voor ons kledingproject voor de computerlessen die volgende
week gaan beginnen. Bid voor wijsheid van
God in al de beslissingen, die we steeds
moeten nemen en dat we Zijn Wil doen.
In Hem verbonden, Frans en Carly Alkema
_____________________________________
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