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“ Want ik zal het niet wagen van iets anders
te spreken dan van hetgeen Christus door
mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad,
door kracht van tekenen en wonderen, door
de kracht des Geestes” Romeinen 15:18-19a
Paulus' roemen is in Christus Jezus; het is op
Hem gericht; het erkent ten volle dat alle
ideale eerbetoon dat gedaan wordt, uit Hem is
voortgekomen; het is te danken aan de in Hem
zijnde genade. Het is belangrijk dat we gaan
erkennen dat alle dienstbetoon dat bruikbaar is
voor God, door ons bewerkt zal worden door
Jezus Christus, niet door onze eigen wijsheid
en kracht. Zie voor twee gelijksoortige
getuigenissen naar 1 Kor. 15:10 en Fil. 3: 8-9.

We zijn als team een middag naar Karatara
geweest en hebben opnieuw biddend het hele
stuk land in bezit genomen. We zijn al
proclamerend rond het hele terrein gegaan en
wachten nu op een doorbraak dat de Heer de
deuren hiervoor zal gaan openen. De
Gemeente van Knysna is nu al 3 jaar bezig om
het dorpje te herindelen, maar in onze ogen is
er in al die jaren nog niets wezenlijks gebeurd.
Dus bid dat de koperen deuren verbroken
worden en de plannen die God ons al jaren
geleden in het hart heeft gegeven nu ook
daadwerkelijk opgestart kunnen gaan worden.
Wel heeft de Heer ons kort daarna iemand op
onze weg gebracht die misschien de sleutel
van die deuren in handen heeft.
De timing van de Heer is altijd perfect, we
kregen zomaar van iemand een gratis aanhang
wagentje. Die hadden we net nodig op dat
moment voor de dagjes uit met de kinderclubs.

Het land van Karatara opnieuw biddend
in bezit genomen met het hele team

We zijn nog een kinderclub gestart in
oktober nl. voor de allerkleinste kinderen van
Oupad in de leeftijd van 3, 4, 5, en 6 jaar oud.
Simone Elzinga en haar dochter Janoek doen
deze Bijbelkinderclub. We gebruiken bij deze
kleine kinderen een viltbord en dat is een
groot succes. Daarnaast hebben we pas
geleden een hele zaterdagochtend met deze
leeftijdsgroep een kinderfeest gehouden. Het
onderwerp was: “Jy is speciaal”. Eerst liedjes
met de kinderen gezongen, een drama, een
film over dit onderwerp en nadien een uitleg
en natuurlijk wat lekkers te eten en te drinken.
Allerlei spelletjes met ze gedaan en Gosse had
voor ieder kind een beestje geknoopt van een
ballon. Het was een geweldige ochtend.

Theo kwam als “Paulus” uit het water, nadat
hij schipbreuk had geleden en werd even later
door een slang gebeten. De kinderen kregen
echt aanschouwelijk bijbelonderwijs.

Daarna hebben we allerlei spelletjes gedaan.

Kinderfeest voor de allerkleinsten in Oupad

Als u trouwens op onze website kijkt, kunt
onder filmpjes op de Homepagina heel veel
zien en ook op onze eigen pagina, door op
onze foto te klikken en op filmjes te drukken.
Daarnaast zet ik elke week een paar foto’s of
een filmje op Facebook dus dan kunt u
telkens zien waar we mee bezig zijn.
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We zijn twee zaterdagen met de andere
kinderclubs een dagje uit geweest. Eerst met
de kinderen van 10 - 13 jaar. En de zaterdag
daarop met de kinderen van 7, 8 en 9 jaar.

En omdat het lekker weer was, hebben de
kinderen ook nog gezwommen in de Lagoon.
Het waren zeer geslaagde zaterdagen. Dit is
zeker voor herhaling vatbaar. We vinden het
erg belangrijk om deze kinderen zo af en toe
eens uit hun armoedige omstandigheden te
halen en hen eens even onbezorgd te laten
genieten. En lekker hotdogs met ketchup eten

Elke week gaan we er ook op uit om te gaan
evangeliseren in Oupad. Elke keer is het een
heel geklim voor ons om de shacks op de berg
te bereiken, we hebben dan veel gesprekken
met mensen en bidden voor hen als dat nodig
is. We bidden meestal zomaar midden op de
straat als we mensen tegen komen die gebed
nodig hebben. Onderstaande vrouw kwamen
we tegen en ze hoestte ontzettend en ze
hoestte ook veel bloed op. Toen ik voor haar
wilde bidden “in de Naam van Jezus” viel ze
knielend neer. Twee weken later tijdens onze
ronde door Oupad kwamen we haar weer
tegen en ze vertelde dat de Heer haar
helemaal genezen had. Prijs de Heer!

We hebben de laatste tijd veel Bijbels mogen
uitreiken. Een heleboel gevangenen die onze
Bijbellessen in de gevangenis volgen, hebben
allemaal een Bijbel gekregen. Daarnaast
hebben we veel Bijbels uitgereikt aan mensen
die regelmatig een kerk bezoeken. De mensen
hier hebben geen geld om zelf een Bijbel te
bekostigen. Maar hoe kun je groeien in je
geloof als je zelf thuis niet de Bijbel kunt
lezen en bestuderen. Ook de mensen in onze
nieuwe gemeente in Oupad hebben bijna
allemaal een Bijbel mogen ontvangen. Ze
vinden het echt een kostbaar geschenk en
waarderen het zeer. Ze klappen in de handen
als ze er 1 mogen ontvangen, zo blij zijn ze.

Elke donderdagmiddag vanaf 3 uur komen
veel arme mensen op afspraak in het gebouw,
om een stel kleren uit te zoeken. Die kleren
krijgen wij van een zaak met tweedehandskleding uit de stad. Om de 14 dagen krijgen
we twee of drie vuilniszakken met kleding die
ze niet meer willen verkopen. Daar zijn we
zeer blij mee. Dameskleding is er eigenlijk
altijd wel genoeg, maar kinderkleding en
schoenen voor zowel kinderen als
volwassenen zijn bijna nooit beschikbaar
jammer genoeg. Ook brengen we af en toe
kleding naar andere arme gebieden in Knysna.
De mensen zijn er zeer dankbaar voor.
Kleding uitzoeken op straat

De naailessen lopen uitstekend. Iedereen die
deze cursus met goed gevolg doorlopen heeft
ontvangt een diploma. Nadat mensen de
cursus gevolgd hebben, willen ze proberen om
hiermee in hun eigen levensonderhoud te gaan
voorzien. Maar als je zelf geen naaimachine
hebt, hoe moet je dat dan gaan doen? Daarom
hebben wij een micro-kredietprogramma opgestart. Dit houdt in dat we tien nieuwe naaimachines aangeschaft hebben. De cursisten
hebben ieder hun eigen machine tijdens de les,
zodat ze die machine ook goed leren kennen.
Elke week betalen ze een bedrag voor de
naaimachine en als die afbetaald is, krijgen ze
de naaimachine mee naar huis.

Verleden keer in de nieuwsbrief vertelde ik dat
toen we terug kwamen van ons verlof uit
Nederland, de samenkomsten op zondagmorgen geheel waren opgeheven tijdens onze
afwezigheid. Toen vroegen we u of u mee
wilde bidden wat we nu moesten doen. Nu de
Heer heeft voorzien. De Heer bracht John
Rubain met zijn vrouw Denise op ons pad
(uit Cape Town) en we zijn half oktober met
hen samen weer begonnen om diensten te
houden in Oupad. Ook de Bidstonden zijn
na thuiskomst meteen weer opgestart en we
danken de Heer dat we niet hebben
opgegeven, want zowel de Bidstonden als de
zondagsdiensten worden nu goed bezocht.
Afgelopen zondag hadden we voor het eerst
Avondmaal en er waren zo’n 70 volwassen en
een boel kinderen. John zal zoveel mogelijk de
gemeente gaan leiden en wij zullen er steeds
betrokken bij blijven. Frans zal er ook
blijven spreken en de Bidstonden leiden.
We zijn tot nu toe nog elke zondag erbij
geweest, maar volgend jaar in januari gaan wij
weer ook weer andere kerken bezoeken. Daar
heeft de Heer ons voor geroepen om bruggen
te bouwen en gemeenten toe te rusten. Dan
start Frans ook weer met zijn spreekbeurten.

De afgelopen maanden hebben we bijna elke
zaterdagavond een “sang aand” ( Afrikaans)
gehad. Dit houdt in, dat iedereen naar voren
kan komen en dan iets voor de Heer en de
mensen zingt en de andere mensen dansen en
stampen erbij op de vloer. Soms zijn wij bang
dat we door de vloer heen gaan (we staan nl.
op palen) Het lawaai is oorverdovend, maar
hun oren schijnen er geen last van te hebben.
Ze vinden het geweldig, zie op onze website
voor filmpjes. We krijgen elke week weer
nieuwe aanvragen van diverse kerken hiervoor
maar stoppen er nu mee tot na de Feestdagen,
want wij moeten er altijd zelf bij zijn.

Verder willen we iedereen via deze weg
hartelijk bedanken die ons ook dit jaar weer
op allerlei manieren hebben geholpen. Zonder
uw gebeden en financiele hulp, hadden wij al
het werk hier niet kunnen doen.We bidden dat
u ons ook het komende jaar weer opnieuw zult
ondersteunen. We wensen u allen Gezegende
Feestdagen, in Hem, Frans en Carly Alkema

Kerkdienst in gebouw Oupad
Verder kunnen we melden dat we afgelopen
week ons nieuwe visum om weer voor 3 jaar
in Zuid-Afrika te verblijven hebben ontvangen
Het is altijd een heel gedoe, maar zijn blij dat
we weer drie jaar verder kunnen.
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