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Als God me iets opdraagt, dan kan ik het.
Want met de opdracht geeft God ons ook de
genade om die opdracht uit te voeren. Fil.4:13
Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht
geeft. Onze bekwaamheid is Gods werk.
2 Kor.3:5. God vraagt nooit aan een mens:
“Kun je dit of dat voor Mij doen?” Hij geeft
simpelweg de opdracht en als die mens bereid
is om te gehoorzamen, dan zal God hem de
benodigde genade en capiciteit schenken om
het te doen. God vraagt nooit: Kun je het
doen? Hij vraagt: Ben je bereid het te doen.
En als je bereid bent om het te doen, dan zal
Hij je de bekwaamheid geven. Als God het
tegen me zegt, dan kan ik het, want Gods
opdrachten en bevelen zijn niet gericht tot mij,
maar tot het leven van de Zoon van God in mij
Elke opdracht is in feite een belofte van wat
Gods genade in je wil bewerken. God geeft
wat Hij vraagt, Gods kracht, bijstand,
genade is alleen voor Gods plannen. Als je
in de wil van God bezig bent, mag je rekenen
op Gods bijstand en genade. Dan kun je zelfs
over water lopen. Math. 14:2,29.

Dit is één van de puinhopen van de ramp in
Knysna. Het heeft op 26 verschillende
plaatsen gebrand; door de storm zijn ook nog
veel huizen vernield. Ongeveer 1070 gezinnen
hebben hun huis geheel verloren. 2800 mensen
hebben hun werk verloren en 28 hotels en
vakantiehuizen zijn totaal verbrand. Knysna is
nl. afhankelijk van toerisme. Het zal zeker nog
een lange tijd duren voordat alle gevolgen van
deze ramp zijn uitgewist. Ook hele mooie
natuurgebieden zijn totaal verbrand.
Op deze link kunt U zien wat we al hebben
gedaan na de brand aan slachtofferhulp.

https://youtu.be/2E0mEICBNKE

Al deze dingen zouden we niet hebben kunnen
doen als u niet met z’n allen zo spontaan ons
met geldelijke ondersteuning had geholpen
voor deze gedupeerden. We willen u namens
deze mensen héél héél hartelijk bedanken.
Al is het maar een druppel op een gloeiende
plaat, we hebben toch vele mensen hierdoor
kunnen helpen en bemoedigen. U begrijpt dat
er nog veel werk te doen is en dit is hulp voor
een langere termijn. We zouden graag nog
meer huisjes willen gaan herbouwen als dat
mogelijk is. En voedsel is ook een probleem.
Ook konden we 300 paar nieuwe schoenen
kopen van uw donaties, en die hebben we
uitgezocht op maat.
Ook zijn we begonnen met de herbouw van
verschillende huisjes. Dit is het eerste huisje
dat klaar kwam. Het huisje is in tweeen. Een
zoon komt te wonen aan de linker kant en de
moeder aan andere kant. De vrouw woonde
eral in toen het dak er nog niet eens op zat. Ze
is zo blij met haar huisje.

Deze mensen stonden bij ons in Oupad uren
en uren te wachten op een voedselpakket. In
eerste instantie hadden we er maar 150, maar
uiteindelijk zijn er 750 uitgedeeld en nog lang
niet iedereen had een pakket, wat onderling
weer ruzie en slaanderij opleverde.

Inmiddels zijn we zoals u al in het filmpje kon
zien, nu met het 5e huisje bezig. Daarna is
het geld op. Een huisje kost ongeveer tussen
de € 2500 en € 3000. Het is heel basic, maar
goed genoeg. Droog en vloer van de grond. Er
zijn in Oupad mensen die liggen nog gewoon
op de klei te slapen omdat ze geen bedden of
matrassen hebben. Het is mensonterend om
zo te leven. Een keuken in een Wendy huisje.
Zo zag onze computerzaal eruit. Deze dozen
hadden we allemaal al gesorteerd op dames-,
heren- en kinderkleding. Dekens, handdoeken,
tweedehands schoenen, beddegoed etc. Ook
onze garage stond stampvol. Elke dag kregen
we wel een telefoontje dat we weer ergens
spullen konden ophalen, die mensen uit het
hele land naar Knysna stuurden. We hebben
weken gesjouwd en uitgezocht. Dit naast
onze normale werkzaamheden. Daarna zijn we
begonnen met het uitdelen aan mensen.

U kunt Harold en Marjolein uitnodigen om
een presentatie te komen geven van wat ze
zoal hebben meegemaakt bij het werk van
Immanuel Ministries. U kunt hen benaderen
op email: haroldkooistra@gmail.com
Ook mochten we de Heer weer danken dat Hij
mij al 16 jaar genezen heeft. Het blijft nog
altijd een groot wonder. Halleluja
We hebben verschillende zaterdagen kleding
markten gehouden op verschillende plaatsen.
In Oupad waren een paar honderd mensen.

Een andere zaterdag hadden we om 10 uur
een schoenen-, deken-, beddegoed- etc. markt.
Om 8 uur, toen we eraan kwamen stonden
deze mensen allemaal al in de rij bij het
gebouw te wachten. De rij werd steeds maar
langer en langer. We lieten ze in groepjes
naar binnen. Na die ochtend was er van de 600
paar schoenen niets meer over alle dekens etc.
waren vertrokken. En iedereen mocht maar 1
ding uitkiezen dus u kunt wel nagaan
hoeveel mensen er zijn geweest.

We willen via deze weg de Zondagsschool
van de de Filadelfia kerk uit Dokkum heel
hartelijk bedanken voor het sparen voor de
kinderen in Zuid Afrika. We konden er een
mooi voetbalspel voor kopen en veel knutsel
spullen.
Ook willen we iedereen bedanken voor de
koekactie en iedereen uitnodigen op
zaterdag 23 september om 10 uur te komen
naar het gebouw Rehoboth aan de
Hantumerweg 38 in Dokkum, waar een grote
Bazaar en eigengemaakte spullen worden
verkocht voor ons werk hier in Knysna. Er zal
een draaiend rad zijn en een springkussen voor
de kinderen.

Weer een andere zaterdag hebben we een
markt gehouden in White Location en
daarna nog in verschillende wijken. De
nood is erg hoog. Mensen zijn dankbaar, maar
proberen ook meer dan 5 items mee te nemen.
Ze stoppen het onder hun kleren etc. Dat is
voor ons erg vervelend om ze dan steeds de te
veel meegenomen artikelen weer af te pakken.
Maar iedereen moet wat hebben.
Wat we erg leuk vonden was dat Harold en
Marjolein Kooistra met hun zonen Daniel
en Timothy 3 weken bij ons zijn geweest. Ze
hebben heel wat gezien en werk verzet, nog
hartelijk bedankt en ook de jongens wilden
steeds van alles doen. Harold was de eerste die
na al die jaren bij ons is geweest die in ons
Thuisfront zit. Hij is onze boekhouder in
Nederland. Hij doet dit al zolang als wij in het
werk van de Heer zijn, dat is al 13 jaar.

Dit is in het Vermont tehuis, hier verbijven
bejaarden maar ook veel jonge mensen die een
dwarslasie hebben en ook in rolstoelen zitten.
Frans geeft hier twee keer in de maand op
donderdagmiddag Bijbelstudie en zit in het
prekenrooster op zondagmorgen. Frans
spreekt meestal 2 weken in de maand wel
ergens en de andere weken bezoeken we
verschillende kerken.

De 4 kinderclubs doen het prima. Er komen
nog steeds meer kinderen bij. Het is wel
allemaal een drukte, nu we op dit moment
geen hulp meer hebben van YFC. Deze zijn
allemaal weer terug naar Duitsland. Eind van
de maand komen er weer nieuwe volunteers,
dus dan hebben we we weer meer hulp.
Janoek Elzinga is sinds een paar maanden
ook bij ons aan het werk als vaste volunteer.
Ze help ons uitstekend en komt 4 middagen in
de week en met extra dingen op de zaterdagen.
Club in White Location
Hier zitten de kinderen van Oupad op de
grond tijdens de Kids praise. Na dansen op
muziek met bewegingen en zingen, even een
rustig moment dat ze eerbiedig moeten gaan
zitten luisteren en vragen of de Here Jezus ze
wil gaan aanraken.
De voedingsprogramma’s lopen als een trein.
Het is alleen erg lastig voor ons hoeveel we
moeten koken in Oupad. De ene dag zijn er
150 op een middag, zelfs een uitschieter van
304 mensen en dan weer 200 mensen.
Je wilt ook niet te weinig koken en mensen
teleurstellen en met een lege maag wegsturen.
Gelukkig hebben we een grote vriezer en dan
eten we het een andere dag er weer bij op. In
White Location komen zo’n 150 kinderen per
dag. Maar in Oupad komen er ook heel veel
volwassenen. Bij de E-pap in Oupad komen er
meer volwassenen dan kinderen. Ook rond de
100 tussen 8 en 9 uur.

Ook hadden we een filmmidag voor alle
kinderen en voor de kinderen een Bingo
middag en voor de volwassen Bingo op een
avond. Beide keren was de zaal bomvol.

Deze kinderen kregen een Bijbel nadat ze
hun hart aan de Heer hadden gegeven
Gods Zegen vanuit Knysna, in Hem,
Frans en Carly Alkema
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afmeldingen nieuwsbrieven
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9269- TD- Veenwouden
e-mail: bendokkum@live.nl
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