Nieuwsbrief d.d.: maart 2011.
“ Here, ik prijs U met mijn hele hart.
Ik vertel iedereen over de geweldige dingen
die U doet. Ik loop over van blijdschap en
vreugde en dank zij U. U wil ik lofzingen.
U bent de Allerhoogste God”. Psalm 9:2-3.
Lofprijzing is het naar God toe uiten van onze
waardering en het beseffen van Zijn waarde.
Hier volgen dan weer enkele hoogtepunten
vanuit ons leven in Zuid-Afrika. En we geven
God alle eer dat wij een klein onderdeeltje
mogen zijn in Zijn grote plan.
Het grootste hoogtepunt van de afgelopen
periode was natuurlijk de opening van het
gebouw in Oupad. Eindelijk gingen de
deuren open en hadden we een fantastische
inwijdingsdienst die door ruim 200 mensen
werd bezocht
Er waren vele voorgangers uit verschillende
denominaties bij aanwezig en Frans heeft
gesproken over dat we één zijn in Christus
met de teksten uit Ef. 4:4-6 en 1 Tim.2:5.
Verder hebben we een presentatie laten zien
over het gehele verloop van de bouw. Onder
deze link op het internet kunt u o.a. ook deze
presentatie zien : http://vimeo.com/19664340
Daarnaast nog een PowerPoint over wat de
mensen in Nederland allemaal hebben gedaan
aan acties om dit gebouw te verwezenlijken.

Wijzelf en de mensen hier uit Oupad willen
nogmaals iedereen via deze weg héél
hartelijk bedanken voor al de gebeden en de
financiële gaven die we mochten ontvangen
vanuit Nederland. Wij hadden een stap op het
water gezet toen we aan dit gebouw begonnen
en het heeft ons vertrouwen in God alleen nog
maar vergroot. De Heer heeft via jullie
allemaal voorzien en we danken de Heer
ervoor dat Hij, wat Hij ons beloofd had, ook
heeft waargemaakt. Op de dag dat de deuren
opengingen was het gehele gebouw afbetaald.
“Prijs de Heer”.
Ook een hoogtepunt was de opening voor de
kinderen met een groot Kinderfeest. Na een
openingspraatje hebben we samen mooie
liederen gezongen, die we op het scherm
konden projecteren, zodat ze uit volle borst
mee konden zingen.

Daarna hadden we een mooie kinderfilm en
werd iedereen van wat lekkers en drinken
voorzien. Na afloop kregen de kinderen een
ballon mee en een blad van Book of hope.

Nog een hoogtepunt was dat we Simphiwe

Booysen en Luvuyo Madlwabinga mochten
dopen in de Maximum prison in Helderstroom
in Caledon (dat is 400 km bij ons vandaan).
Dit is in een gevangenis met mensen die een
héle lange straf hebben, en is héél erg streng.
De bewakers hebben zelfs honden bij zich
voor beveiliging. Het was voor ons ook een
zeer bijzondere ervaring om in zo’n
gevangenis te mogen dopen. Er zaten ruim
150 mannen in een vertrek. Toen hebben we
eerst met elkaar lofliederen gezongen voor de
Heer en daarna heeft Frans daar het Woord
verkondigd.
Vervolgens mochten er 20 mannen, die van te
voren waren uitgekozen , de dopelingen en wij
met een paar bewakers naar een binnenplaatsje
waar een opblaasbad stond. Hierin heeft Frans
de beide mannen mogen dopen en de Heer
heeft hen daarna vervuld met de Heilige
Geest. Na afloop zijn we zingend door de
gangen teruggegaan naar de ruimte waar de
anderen moesten wachten. Daarna heeft Carly
haar getuigenis gegeven en bij de oproep om
voor mensen te bidden kwamen er ruim 50
mannen naar voren. Toen Carly bad voor
Simphiwe viel hij neer en manifesteerde er een
leugengeest die er in de Naam van Jezus is
uitgegaan. Een week later belde hij ons op en
zei: 'Nu ben ik waarlijk vrij.' Het gaat heel
goed met Simphiwe, 18 mei gaat hij van de
Maximum prison naar de Medium prison en
zullen we proberen of hij kan worden
overgeplaatst naar George (dat is 60 km bij
ons vandaan), dan kunnen we hem
regelmatiger
bezoeken.

Ook hielden we weer een kledingmarkt in
Oupad. Op wel zeven verschillende plaatsen
gooien we dan kleding op een kleed op de
grond en kunnen de mensen kleding
uitzoeken.

Ook de afgelopen periode hebben we weer
vele genezingen en bevrijdingen mogen
meemaken “in de Naam van Jezus”. Er waren
een paar zeer speciale bevrijdingen bij.
Bijvoorbeeld van een jonge vrouw in
Plettenberg Bay in de Elim church. Ze hadden
daar al enkele weken zondags voor haar
gebeden, maar ze was nog steeds niet vrij.
Toen wij daar waren, had een andere pastor
voor haar gebeden, maar we zagen wel dat ze
niet vrij was. Toen Carly voor haar begon te
bidden, moesten drie mannen haar in bedwang
houden, omdat ze gromde als een dier en
telkens uithaalde. Toen viel ze als dood neer
en weigerde om mij aan te zien of te spreken.
Daarna begonnen de demonen te spreken en
zeiden dat ze met zijn tienen waren en dat de
grote sliep. Toen we die aanspraken “in de
Naam van Jezus” gingen ze er met z'n allen
uit. Een week later was deze vrouw bij ons in
het gebouw tijdens de opening en je kende
haar niet terug, haar ogen straalden en ze kon
zeggen: 'Jezus is Heer en Hij houd van mij.'

In dit kerkje in Kanonkop kwamen ook veel
mensen naar voren voor gebed. Links op de
foto: dat jongetje is genezen van astma, en een
ouderling van deze kerk viel als een blok op
de grond en begon over te geven en “in de
naam van Jezus” werd hij bevrijd en verlost
van epilepsie. Paar weken later spraken we
met zijn vrouw en zij zei dat hij nog nooit
weer een aanval had gehad. Dat is onze God.
Later hoorden we nog meer getuigenissen, ook
van een vrouw met jarenlange borstklachten
die door de Here Jezus was genezen. Ook
van een man waarvoor we zomaar midden op
straat hadden gebeden, hij had jarenlange
rugklachten en toen we hem pas geleden
weer ontmoetten, vertelde hij dat hij nooit
weer last had gehad en weer kon werken.

Daarnaast hebben we een nieuwe bevestiging
gehad van de Heer over Karatara.
Tijdens onze openingsdienst zei een pastor
o.a. dat dit gebouw nog maar het begin was en
dat we nog meer gebouwen zouden gaan
bouwen even buiten Knysna, dat is dus
Karatara en dat we een grote uitbreiding
krijgen in onze bediening. Ook hebben we
weer twee keer een bevestiging ontvangen
over een genezingsbediening, maar we
wachten af wanneer de Heer de deuren
hiervoor zal openen. Wij zien uit naar wat de
Heer voor ons in petto heeft.
Verleden week zijn we even in Karatara
wezen kijken hoe het er nu voor staat.
Ze hebben een boel bomen gerooid, maar er is
nog niets gedaan aan de inventarisatie van
de woningen en hun grond.
Wel hebben we het land opnieuw in bezit
genomen “in de Naam van Jezus”. We hebben
het hele land doorkruist en het opnieuw
Heilige grond verklaart bij elke stap die we
deden. Nu afwachten wat de Heer doet.
Wij verklaren het onzienlijke tot het zienlijke.

Op 15 maart komen Dick en Rita Lagerwerf
uit Oud-Beijerland aan in Zuid Afrika en zij
zullen o.a. het gebouw in Oupad gaan beheren.
We zijn dankbaar dat er eindelijk hulp komt.
In juli/aug. zal Ellen de Jong uit Zwolle ons
een maand komen helpen.
En Theo en Jinke de Jong met hun twee
zonen Dooitze en Ruben hebben opnieuw een
bevestiging en groen licht van de Heer
gekregen om hiernaar toe te komen en die
zullen hier eind nov./begin dec. 2011 ook
definitief ons team komen versterken. Maar
dat houdt nog niet in dat we genoeg mensen
hebben voor al het werk dat hier te doen is.
We hebben nog meer arbeiders nodig om de
oogst binnen te halen.

Frans preekt ook nog steeds in verschillende
kerken en we zijn van plan om in april het
Woord te gaan verkondigen in het gebouw
in Oupad. We willen dan ‘s morgens in de
andere kerken blijven spreken en bidden, en
‘s middags diensten gaan houden in Oupad.
Help ons a.u.b. om al deze kinderen dagelijks
een goede maaltijd te geven. Zie de actie op
http://www.immanuelministries.nl/

Ook doen we mee aan een landelijke actie
door Zuid-Afrika. Er gaat een Fire Trail door
heel Zuid-Afrika. Er zijn 4 verschillende
routes die starten in Cape Town en eindigen in
Johannesburg. Ze trekken van stad tot stad
(400 steden) en steken het vuur van de Heilige
Geest aan, zodat er een opwekking komt over
het gehele land. Ze bezoeken ook veel scholen
en wij doen een programma voor de gehele
gevangenis in Knysna.
Ook een hoogtepunt was het eerste grote
voedingsprogramma in ons nieuwe gebouw.
Er kwamen de eerste keer meteen al over de
150 kinderen; dus we moeten zien hoeveel dit
er uiteindelijk gaan worden.. We willen hen
graag aan de tafels laten zitten met het eten,
maar als er nog meer komen zullen ze op de
grond moeten zitten.
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We hebben ook nog twee andere voedingsprogramma’s in andere zeer arme wijken.
Daarnaast zijn we begonnen met Bijbelclubwerk in het gebouw. Met een groep van
kinderen van 6-9 jaar maar er waren er de
eerste keer al over de honderd, dus we moeten
die groep al gaan splitsen in kleinere groepjes.
We willen voor alle leeeftijden clubs gaan
doen, maar hebben nog niet genoeg mensen
hiervoor. Bid voor mensen en veel wijsheid.
In Hem verbonden, Frans en Carly Alkema.

Eventuele Giften:
T.n.v. de Stichting tot bevordering van de
Christelijke Geloofsleer voor de zendingsmissie van Frans en Carly Alkema
Rabo Bank Dokkum nr. 362209537.
Deze giften zijn aftrekbaar voor de
belasting want ze hebben een ANBI status
http://www.immanuelministries.nl/
sorry ik kan niet meer in mijn web-log komen

