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En de een gaf hij vijf talenten, een ander
twee, een derde één, een ieder naar zijn
bekwaamheid. Mattheüs 25 vers 15.
De meester (hierbij wijst Jezus op Zichzelf)
verdeelde zijn geld onder zijn knechten,
waarbij hij rekening hield met hun
mogelijkheden. Geen van hen kreeg meer of
minder geld dan hij kon hanteren. Als
iemand niet voldeed aan de opdracht van zijn
meester, kon hij niet zeggen dat hij teveel hooi
op zijn vork had gekregen. Een mislukking
kon, op deze manier, alleen voortkomen uit
luiheid of haat jegens de meester.
Het geld,dat hier als voorbeeld wordt gebruikt,
symboliseert elk soort talent dat wij hebben
gekregen. God geeft ons tijd, talenten en
geestelijke gaven. Hij wil dat wij die met
wijsheid investeren, totdat Hij terugkeert. Wij
zijn er verantwoordelijk voor om wat God ons
heeft gegeven, goed te gebruiken. Het gaat
niet om hoeveel wij hebben, maar om wat
wij doen met wat wij hebben gekregen.

Kerstfeest in White Location

Bij alle vier keren dat we Kerstfeest hebben
gevierd met verschillende leeftijdsgroepen
konden we dit jaar via actie schoenendoos elk
kind een doos of een rugzak met inhoud
geven. Wat waren ze blij. In White Location
drukten ze ons haast om, omdat ze bang waren
dat er niet genoeg dozen waren voor elk kind
Daarna hebben Frans en ik een heerlijke
vakantie gehad naar een eiland in de Indische
Oceaan en lekker even uitgerust.

Dit was ons uitje met de Gideons groep van
Oupad naar de Lagoon. Frans vertelt hier een
Bijbelverhaal, daarna spelletjes, zwemmen en
wat lekkers eten en drinken. Ze hebben ervan
genoten. Toen we ze weer terug brachten
vroegen ze al: wanneer gaan we weer!

We hebben o.a. Jannechie en nog een paar
kinderen kunnen helpen met schoolkleren,
schoenen,schoolgeld en boeken etc. De ouders
zijn zo arm dat ze hun kinderen dan maar niet
naar school sturen. Want ze hebben gewoon
de middelen niet. Jannechie kan goed leren en
het is toch vreselijk dat een kind dan zijn
school niet kan afmaken, dan belandt zo’n
kind later in dezelfde situatie als hun ouders,
armoede, armoede. Daar komt bij dat het voor
de meeste ouders niet hun eerste prioriteit
is, ze moeten elke dag zorgen dat er brood op
de plank is en dat is al moeilijk genoeg. Het is
gewoon een kwestie van overleven.

De Benjamins groep

Dit is Flip, hij heeft een heel bewogen leven
achter de rug en heeft jaren en jaren lang op
straat geleefd. Inmiddels heeft hij zich
bekeerd en leefde in een open totaal vervallen
shack met een oud vies matras en dat was alles
wat hij had. Hij leefde onder erbarmlijke
omstandigheden. Dankzij uw steun hebben we
voor deze man een kleine houten schack
kunnen bouwen en er een goed bed in laten
maken, en dekens en lakens, een kussen en
wat andere spullen kunnen geven. Hij zit nu
warm en droog als straks de winter invalt. Hij
was zo dankbaar, God is goed.

Dit is Jannechie

Nadat Simone en Janoek weer terug zijn
gegaan naar Nederland, heb ik de Benjamins
groep ook weer elke vrijdagmiddag. Het is
erg leuk om te doen maar kost wel veel
energie om ze rustig te houden. De meesten
zijn nog niet naar een crêche of préschool
geweest en hebben moeite om zich te
concentreren en om stil te wezen. Sommigen
kunnen al wel redelijk kleuren en knippen,
maar anderen moet je helemaal begeleiden.
Gelukkig krijgen we drie middagen tijdens het
clubwerk en het voedingsprogramma hulp van
de vrijwilligers van Youth For Christ.
Meestal komen ze uit Duisland. Ze doen ook
de afwas na het voedingsprogramma, zodat ik
kan beginnen met het clubwerk.

Frans heeft het druk met preken en
spreekbeurten tijdens twee Bidstondavonden
in de week en in verschillende kerken.
Daarnaast nog elke week in de gevangenis een
Bijbelstudie en in het Vermont tehuis. Dat
kost veel voorbereiding. Hij staat ’s morgens
héél vroeg op om dit te doen anders heeft Hij
er geen tijd voor. Hier is hij in Elim.

De woensdagochtend Bidstond en Woord
bediening worden héél goed bezocht. Het
begint om 10 uur, dan zingen en bidden we
eerst, dan heeft Frans een stichtelijk woordje
en daarna komt Siviwe en die heeft de gave
om al de mensen in vuur en vlam te zetten
voor Jezus, hij is een vurige en bewegelijk
spreker met gaven van profetie, bevrijding en
genezing. Ik zit altijd achter de knoppen en
kom in actie als er voor mensen gebeden moet
worden voor genezing en bevrijding.

We zijn inmiddels ook weer begonnen met
Computerlessen. We hebben eindelijk een
juffrouw gevonden via Child Welfare. Dus op
de maandagmorgen hebben we nu negen
studenten die les krijgen. De meesten weten er
nog helemaal niets van, dus we beginnen met
de simpelste dingen in Word.

Deze vrouw viel als een blok neer onder de
kracht van de Heilige Geest toen ik haar
aanraakte en begon meteen te manifisteren.
Er kwamen heel veel demonen uit die ze
letterlijk met bloed en al uitspuugde. Daarna
mocht ik haar vullen met de Heilige Geest,
zodat de lege ruimten niet weer door demonen
worden ingenomen maar door Gods Geest.
We hadden ook weer een Zang en dansavond
in Oupad. De mensen zingen en dansen volop
met veel harde muziek voor de Here.

Veel mensen die komen hebben zelf geen
Bijbel, we kunnen ze dan allemaal van een
Bijbel voorzien. Ze zijn er heel erg blij mee.

We krijgen steeds meer volwassenen tijdens
de E-pap en maar een paar kinderen. Er zijn
ochtenden bij de we over de 120 borden
uitdelen. Dat is een teken aan de wand, ze
hebben honger, ze eten wel 2 dikke borden
met pap. Er is gewoon geen werk voor ze.
Het is een lopend buffet, ze kunnen komen
tussen acht en kwart voor negen. Maar er zijn
altijd laatkomers.
Dit zijn de Gideons kinderen die het onze
Vader bidden na afloop van de clubmiddag.

Natuurlijk ook weer elke maand de zeventig
voedselpakketten uitgedeeld
E-pap- en Voedingsprogramma
We zijn ook gestart met een 13 weken
durende cursus voor meisjes tussen de 14 en
18 jaar op dinsdagmiddag, die georganiseerd
wordt door Options. De cursus gaat over
menselijke waardigheid en dat ze rein moeten
blijven, over sex en wat de Bijbel erover zegt.

De voedingsprogramma’s, zowel in Oupad
en White Location, worden heel goed bezocht.
We weten nooit van te voren hoeveel mensen
er komen dat is soms wel eens erg lastig. Het
kan tussen de 120 en 200 zijn , met soms een
uischieter van 250. Als we wel wat over
hebben, wat niet veel gebeurt, doen we het in
de vriezer en eten het op een andere dag.

Ans van ons Thuisfront maakt altijd hele
mooie bedankkaarten namens ons voor
iedereen die boven een bepaald bedrag heeft
gegeven. Maar van veel mensen weet ze niet
de adressen. Bij de banken willen ze deze
gegevens nl. niet aan ons doorgeven. Dus bij
deze wil ik iedereen bedanken voor uw steun
en wilt u uw adres doorgeven aan ons
Thuisfront s.v.p. We zijn heel erg blij en
waarderen het ten zeerste dat u het werk van
de Heer hier in Zuid-Afrika sponsort.
Ik heb de helft niet kunnen vertellen, maar u
bent weer wat op de hoogte, vriendelijke
groeten vanuit Knysna in Hem, Frans en Carly
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