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er waarschijnlijk nog aan geopereerd worden.
We bidden dat de Heer het van te voren
geneest, zodat het niet nodig is. Ik ben wel aan
het werk, maar voel me nog steeds niet goed.
Last van een raar hoofd, druk op de borst en of
iemand mij steeds bij de keel heeft. Ben onder
behandeling bij een specialist die uitzoekt wat
de oorzaak is van al deze klachten. Bid dat ik
weer volledig herstel en weer zoveel energie
krijg als ik van te voren ook altijd had. Ik doe
alles wel weer maar het kost veel meer moeite.
“Zoekt de Here, terwijl Hij zich laat vinden
roept Hem aan terwijl Hij nabij is” Jes.55:6
Jesaja vertelt ons tot God te roepen zolang Hij
nog dichtbij is. God is niet van plan bij ons
vandaan te gaan, maar vaak gaan wij ver bij
Hem vandaan of richten we een barrière op
tussen Hem en ons. Wacht niet met Hem te
zoeken totdat je ver van God afgedwaald bent.
Het kan veel moeilijker zijn om later in je
leven nog naar Hem toe te gaan. Of misschien
komt God om de aarde te oordelen voordat je
besloten hebt naar Hem toe te gaan. Zoek God
nu, zolang je nog kunt, voordat het te laat is.
We hebben een wat vervelende periode gehad
de laatste maanden. Ik (Carly) had eerst een
zeer ernstige griep, daarna viel ik en scheurde
iets in mijn voet en toen kreeg ik een lichte
beroerte, zodat ik in het ziekenhuis belandde.
Mijn linkerkant fungeerde eerst niet goed en ik
had geen kracht meer in mijn hand. Inmiddels
is dat allemaal al weer hersteld, alleen mijn
hand voelt nog doof en tintelig, er zit ergens
een zenuw beknelt in mijn elleboog en ik moet

Terwijl ik mezelf niet lekker voel, gebruikt
God me toch als Zijn instrument. Hier gaat
zeker op: “Als ik zwak ben, ben ik sterk.”
Tijdens onze rondes in de wijken Oupad en
White Location heeft God de laatste weken
verschillende mensen op een wonderbaarlijke
manier gewoon midden op straat genezen, in
de machtige “Naam van Jezus Christus.”

Deze vrouw had al maanden pijn in haar
onderbuik en de Heer nam de pijn meteen weg

Ook een vrouw met een zeer pijnlijke arm
werd genezen, en een vrouw die al 4 jaar een
ontzettende pijn in haar rug had en moeilijk
liep, werd door de kracht van onze Heer
meteen verlost van haar pijnen. Dat is de God
die ik dien. Verder wil ik u nog vertellen van
die vrouw waarvan ik in een vorige
nieuwsbrief vertelde, die van AIDS genezen
was. Die vrouw heeft nu testen gedaan in het
ziekenhuis en haar CD4 account is prima, ze is
volledig genezen van AIDS. “Prijs de Heer.”

Zuid Afrika heeft veel nationale feestdagen in
het jaar en 1 ervan is een Jeugddag. Op deze
dag waren we uitgenodigd om met twee
groepen gratis pizza’s te gaan maken bij een
locale Pizzeria. We zijn er naar toe geweest
met 20 kinderen uit Oupad en later met een
tweede groep van 20 kinderen uit White
Location. Ze vonden het geweldig, de meeste
kinderen aten de pizza niet meteen op, maar
namen hem mee naar huis om het lekkers te
delen met hun gezinsleden. Klik voor filmpje:
De jeugd naar de pizzeria

Door uw gulle giften hebben we ook weer
bijbels kunnen kopen nl. 200 stuks. Die
worden weer uitgedeeld aan mensen in
verschillende kerken die zelf geen bijbel
kunnen betalen. Daarnaast worden ze
uitgereikt aan de nieuwe gevangenen die onze
Bijbelstudies volgen. Ook delen we ze uit in
heel Knysna aan jeugdgroepen van kerken.

We hebben zoals gewoonlijk ook weer een
kledingmarkt gehouden in Oupad. We doen
dit nu 1 keer in het kwartaal. Er komen altijd
heel veel mensen op af. De mensen mogen dan
5 dingen per persoon uitzoeken. Bijvoorbeeld
1 warme trui, een broek, een overhemd, of een
rok en bijvoorbeeld een paar oude schoenen,
sokken, ondergoed etc. De regel is “wie het
eerst komt, wie het eerst maalt.” Maar soms
trekken ze het elkaar uit de handen.

Elke maand hebben we een zang- en dansavond in ons gebouw in Oupad. Locale kerken
mogen dan onze zaal gratis gebruiken om op
die manier via een klein bedragje als entree,
wat geld te kunnen inzamelen, om voor hun
kerk instrumenten etc. te kunnen gaan kopen.
De bevolking is gek op deze zang- en dansavonden. Het gaat er heel erg luid aan toe en
iedereen danst en zingt uit volle borst. Er zijn
dan wel zo’n 250 mensen in het gebouw die
aan het dansen en springen zijn. Klik en zie
het leuke filmpje van een: dans- en zangavond

Frans houdt atijd zijn hart vast of onze vloer
het wel houd. We hebben nl. een houten vloer
die op palen staat. De vloer buigt door de
massa soms heen en weer. Maar de mensen en
wij genieten ervan en we maken de Heer groot
en daar gaat het tenslotte om.

We hadden ook weer een diplomering in de
afgelopen periode, dit keer van de studenten
van Simone die bij haar de computerlessen
met goed succes hadden gevolgd. Ze hadden
een gezellige ochtend met de groep tijdens de
diplomering en wat lekkers bij de koffie. De
meesten gaan nu door voor de vervolgcursus.

Via een actie van Youth for Christ konden we
ook 25 gezinnen blij maken met een warme
deken. We hebben die uitgegeven aan de
mensen die een maandelijks voedselpakket
ontvangen via Immanuel Ministries van
sposors uit Nederland. We weten dat deze
gezinnen ver onder de armoedegrens leven.
U verwacht het misschien niet, maar de winter
in Zuid Afrika is erg koud. Overdag van ’s
morgens 11 uur tot ’s middags 3 uur zijn de
temperaturen wel lekker, zo rond de 20 graden
Maar de andere uren en de avonden en de
nachten zijn “ baie” koud. We zitten soms
tegen het vriespunt aan. Zonder kachels in de
huizen is dat erg koud. En de mensen in hun
tochtige schacks zijn al helemaal erg koud. Er
zijn dan ook veel mensen ziek. Kinderen
lopen dan nog steeds op blote voeten rond.
Daarom hadden wij het plan opgevat om 200
paar kinderschoenen te kopen en die aan de
arme kinderen uit te delen. Ze waren er heel
erg blij mee, het liep storm bij het gebouw
toen we de eerste kinderen hadden voorzien.
Het ging als een lopend vuurtje rond. We
hadden ze alleen voor de kinderen tot
ongeveer 10 jaar. De anderen vielen buiten de
boot. Hopelijk kunnen we die volgend jaar
ook gaan voorzien van een paar schoenen.

Hierboven ziet u de uitreiking van de
maandelijkse voedselpakketten. Via sponsors
en een Stichting in Nederland krijgen de
allerarmsten een pakket met eten, zodat ze met
hun gezin kunnen overleven. Er zijn gezinnen
bij die van € 22 per maand alles moeten doen.
Dat is onmogelijk. Het levensonderhoud in
Zuid-Afrika is ongeveer net zo duur als in
Nederland. Dus u begrijpt dat dit voor deze
gezinnen echt een geschenk van God is.
Als u ook zo’n gezin maandelijks wilt gaan
ondersteunen zouden we dat zeer op prijs
stellen. Voor € 20 in de maand kunt u een
wezenlijk verschil maken in zo’n arm gezin
dat ver onder de armoedegrens leeft.
Kijk op onze website voor meer gegevens,
klik op: Gezinsadoptie.
We hebben inmiddels ook weer afscheid
moeten nemen van Emma, die hier 5 maanden
is geweest als vrijwilliger. Bedankt Emma.

We hebben in de afgelopen periode een heel
bijzondere gastspreker gehad in ons gebouw
op een zaterdagavond. Zijn naam is Stephen
Lungu. Hij was een straatkind, een gangster,
sliep onder bruggen en is door een evangelist
tot geloof gekomen en is nu een bekende
gastspreker door de hele wereld. Klik op dit
filmpje: Stephen Lungu. Er kwamen die avond
zo’n 15 mensen in Oupad naar voren die hun
hart aan de Heer hebben gegeven.

Hier zie je Frans spreken in het gebouw van
Oupad. Hij heeft regelmatig spreekbeurten in
andere kerken. En we hebben op dit moment
twee Bidstondavonden in de week in Oupad.

We willen in deze nieuwbrief ook onze
vacature voor een ervaren enthousiaste
kinder- en jongerenwerker nogmaals onder
uw aandacht brengen. Tot nu toe is er nog
niemand die daarop gereageerd heeft. Bid dat
God ons nieuwe werkers zal sturen. Er komt
vandaag of morgen nog een vacature uit. We
zoeken nog een echtpaar dat ons hier komt
versterken. Het moeten mensen zijn die zowel
zelfstandig als in ons team kunnen werken,
goede contactuele eigenschappen hebben,
organisatorische vaardigheden en ook leidinggevende eigenschappen bezitten. Zie Vacature
Wilt u ook bidden dat Felix en Wilma de
Haan spoedig hun huis in Nederland zullen
verkopen, zodat ze hier ons team in Zuid
Afrika kunnen gaan versterken als beheerders
van ons gebouw in Oupad.
Ook roepen we jongeren van 21 jaar en
ouder op om volgend jaar eens een poosje of
voor langere tijd als vrijwilliger bij Immanuel
Ministries te komen helpen.
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De vier voedingsprogramma’s lopen allemaal
als een trein. Er is veel werkeloosheid in ZuidAfrika en speciaal in Knysna, want in de
winter zijn er geen toeristen. Verder verlopen
onze 3 kinderclubs allemaal goed. Naast het
bijbelgedeelte is het altijd weer een sport om
een leuk werkje voor de kinderen te bedenken,
maar dat lukt meestal wel goed. De kinderen
vinden het leuk om iets te maken.

Onze jeugdleidster Yvette is naar een
Bijbelschool in Amerika. We gunnen het haar
van harte, maar het houdt voor ons team weer
extra werk in om jeugdavonden voor te
bereiden op de vrijdagavonden.
Gods Zegen, in Hem, Frans en Carly Alkema
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