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We zijn zo dankbaar dat we wekelijks veel
Bijbels kunnen uitreiken. De mensen zijn zo
blij dat ze het Woord nu zelf thuis kunnen
lezen en bestuderen. We geven Bijbels uit in
de locale kerken, de gevangenis, Bijbelstudie
groepen, jeugdgroepen en bij zieken. We
zetten er een stempel in van Immanuel
Ministries, zodat ze ons kunnen bereiken als
dat nodig is.

Niemand is zo heilig als de Here! Er is geen
andere God, geen andere Rots dan onze
God. 1 Samuel 2 vers 2.
We loven God omdat Hij een rots is .... standvastig, sterk en onveranderlijk. Vrienden
komen en gaan en omstandigheden veranderen
in onze snelle wereld. Mensen die hun hele
leven wijden aan prestatie, politiek of bezit,
hebben alleen het eindige en veranderlijke als
hun zekerheid. Al het bezit waar we zo hard
voor werken, zal helemaal verdwijnen. Maar
God is er altijd. Vertrouw op Hem. Hij faalt
nooit.
Ik zal weer proberen een greep te doen uit alle
activiteiten die we de afgelopen tijd weer
mochten beleven. U zou hier allemaal eens
een poosje moeten meedraaien, dat zal uw
wereldbeeld totaal veranderen en u zult
beseffen dat u in een zeer bevoorrecht land
leeft. Veel van de mensen hier zouden héél
graag met u willen ruilen.

De mannen in het Verpleegtehuis hebben een
Grote Letter Bijbel gekregen.

Als je hier in het verre buitenland jarig bent,
is de dag net zoals andere dagen. Je hebt geen
feestje of zo iets. We hadden de hele dag
gewoon ons werk gedaan en gingen ’s avonds
les geven op onze kleine Bijbelschool. Maar
we werden tegengehouden, we mochten het
gebouw niet in. Toen we naar binnen mochten,
was er een suprise party van de studenten en
de pastor en zijn vrouw, die dienst doen in
Oupad. Iedereen had een persoonlijk woordje
voor mij, dat was heel bijzonder en ze hadden
een taart gemaakt en lekkers. Toen hebben we
een uur feest gevierd en daarna nog de les
gegeven. Zo werd het toch nog een leuke dag.

We hebben ook nog een dagje uit naar de
Lagoon in Knysna gehad met de kinderclub
van 10 - 13 jaar. Het was een koude dag maar
de kinderen zijn toch nog allemaal wezen
zwemmen. Veel sport en spel gedaan en
natuurlijk wat lekkers eten en drinken, en
Frans heeft een Bijbelverhaal vertelt.

Daarnaast hebben we weer een kinder-Bingomiddag gehouden en op een zaterdagavond
Bingo voor de volwassenen. Als de avond is
afgelopen, vragen ze meteen wanneer de
volgende Bingo-avond is, zo leuk vinden ze
het. Het gaat hen natuurlijk om de prijsjes die
je dan gratis kunt winnen zoals suiker, koffie,
zeep, koekjes, voorraadpotjes, glazen etc. etc.

Frans en ik hebben allebei veel voldoening aan
het lesgeven aan de studenten van de kleine
Bijbelschoolklas, die we houden in de zaal
van Oupad. Op woensdagavond hebben we de
boel nu omgedraaid: eerst de lessen daarna een
Bidstond. Dit omdat meestal de stroom eraf
gaat om 8 uur. En bidden kunnen we wel in
het donker met een paar oplaadbare lampjes.
Dit is een groot probleem in Zuid Afrika. We
hebben niet genoeg elektriciteit. Het kan elk
moment van de dag voor twee uren afgesloten
worden en soms twee keer op een dag. Maar je
weet nooit wanneer precies, het gebeurt heel
willekeurig. Het is voor iedereen heel erg
lastig en zeker voor de economie. Meestal gaat
de stroom er ook af van 8 uur ’s avonds tot 10
uur ’s avonds. Dat is voor ons persoonlijk heel
erg lastig, want dan kunnen we haast niets
voorbereiden voor alle studies en het clubwerk
En dit kunnen we toch altijd alleen in de
avonduren doen, want overdag zijn we altijd
onderweg naar alle activiteiten die we hebben.
Want ik (Carly) heb de computer en het
internet nodig om alle plaatjes en filmpjes uit
te zoeken voor het clubwerk om die te
gebruiken in de PowerPoints voor elke week.
Ook de werkjes voor de kinderen die we
maken, zoek ik altijd op het internet. En na 10
’s avonds uur is het te laat voor ons.

Om de drie maanden hebben we weer genoeg
tweedehands kleding om weer een kleding
markt te houden op zaterdagmorgen. Ze staan
al vroeg in de rij voor het gebouw om als
eersten binnen te wezen. We hebben dan heel
veel kleding maar in 1 ½ uur zijn we dan bijna
alles kwijt. Het is dan echt een gekkenhuis in
het gebouw, ze mogen allemaal vijf dingen
uitzoeken. De mensen worden gecontroleerd
bij de uitgang hierop, en ontvangen met een
stift een zwarte nagel van ons, zodat ze niet
weer opnieuw binnen komen.

geweld in en ze branden autobanden op de
rijksweg en houden alle verkeer op. Dit
gebeurt heel dicht in de buurt van ons gebouw
in Oupad. We zitten nl. aan de grote weg, de
N2 naar Cape Town. De Wendyhuisjes en de
shacks staan weer heel dicht op elkaar.
.

Veel mensen vallen ook nog buiten de boot
voor zo’n Wendyhuisje, omdat ze niet aan alle
voorwaarden voldoen. Die blijven in hun
shack wonen of worden verwijderd uit dit
gebied en moeten hun heil ergens anders
proberen. Dan sta je letterlijk op straat.
Daarna gaan we nog met wat zakken kleding
naar andere wijken in Knysna, waar we het
gewoon op een kleed op de straat leggen en de
mensen het kunnen uitzoeken.
In Oupad is het erg onrustig, er zijn steeds
heel veel veranderingen. Er zijn veel shacks al
afgebroken, en de mensen wonen nu in een
“tijdelijk” onderkomen, een zgn. Wendy
huisje. Het is een groot houten hok waar geen
water, wc en stroom in zit, het is één ruimte.
Er zijn nu 3 typen huizen in Oupad, nl. de
shacks zoals hierboven, de Wendyhuisjes en
de eerste veertig stenen huisjes die de arme
bevolking van de regering hebben ontvangen.
In deze stenen huisjes zit water en wc. Maar
de elektriciteit moeten ze zelf doen.

Maar het beter dan hun oude shack. Ze zitten
droog en uit de tocht. In deze Wendyhuisjes
kunnen ze wel 5 jaar wonen voordat ze aan de
beurt komen voor een stenen regeringshuisje.
Het duurt de mensen veel te lang, en dan
houden ze telkens Toi Toi. Dit houdt veel

In de gevangenis hebben weer 4 mannen hun
hart aan de Heer gegeven, en hebben de
mannen die bij ons komen voor de
Bijbelstudie een hangertje met een kruis van
ons gekregen, die ze nu om hebben. In plaats
van in een gang te zitten, zijn ze nu lid van de
Jesus gang. Halleluja.
Ook tijdens één van onze jeugdavonden
hebben verschillende jongeren hun hart aan de
Heer geven en het zondaarsgebed gebeden.

Ik mis altijd mijn kinderen en kleinkinderen,
maar de Heer geeft me hier heel veel kinderen
die mij mama Carly noemen en Frans vader.

Inmiddels hebben we weer van verschillende
mensen afscheid moeten nemen, zoals van
Nathan Post, van wat Duitse meisjes van
YFC en na 3½ jaar trouwe dienst van Gosse
en Simone Elzinga. Allemaal hartelijk
bedankt voor jullie inzet voor de tijd bij
Immanuel Ministries, en we wensen jullie
Gods Zegen toe met wat iedereen nu doet op
de plaats waar de Heer jullie gesteld heeft. De
Heer heeft Gosse en Simone geroepen om iets
nieuws aan te vangen. Maar dat houdt in dat
wij het nu 10 weken alleen moeten runnen,
totdat Felix en Wilma de Haan ons hier
permanent komen ondersteunen. Felix en
Wilma komen op 17 juli hier aan in ZuidAfrika. Bid dat hun papieren in orde komen.
Dat ze snel een auto en een huis zullen vinden.
Dat ze een goede vlucht hebben en goed
zullen wennen aan de Afrikaanse cultuur. We
hebben trouwens nog steeds twee vacatures
openstaan, zie hiervoor op onze website. Bid
dat hiervoor gemotiveerde kandidaten zullen
komen.
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We willen ook via deze weg alle mensen die
zich hebben ingezet op de rommelmarkten
tijdens de Koningsdag heel hartelijk bedanken.
We kunnen de opbrengst hiervan weer goed
gebruiken. Zendelingen weten altijd wel raad
hiermee, er zijn zoveel dingen die steeds maar
weer geld kosten. Wij kunnen niets doen als
we geen middelen hebben om de mensen te
helpen. Dus wij waarderen het ten zeerste.
Ook al onze trouwe sposors en bidders voor
ons, bedankt en we vinden het geweldig dat u
achter ons werk staat.

Frans spreekt in veel kerken, hier spreekt hij in
ons eigen gebouw in Oupad.
Het papier is al weer vol, volgende keer wordt
het vervolgd. We wensen u Gods onmisbare
Zegen toe. In Hem, Frans en Carly Alkema.
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