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“ Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.Wie
in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt
veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets
doen”. Johannes 15 vers 5.
Een rank is maar goed voor één ding: vrucht
dragen. Als wij een levende relatie met de
wijnstok hebben kunnen we productief zijn.
Blijven in Christus betekent met Hem in
gemeenschap zijn, zodat ons leven Hem
behaagt. Als we zonder Hem leven, zijn onze
pogingen onvruchtbaar. Ontvang jij (U) de
voeding en het leven dat Christus, de
wijnstok, jou (U) aanbiedt? Als dat niet zo is,
loop je Zijn bijzonder gave mis. Wij
verheerlijken God met vruchten, meer
vruchten, veel vruchten.
Terwijl Nederland op zomervakantie was ging
het werk hier in de wintertijd in Zuid Afrika
gewoon door. We hebben dit jaar een erg
koude en natte winter gehad vergeleken bij
andere jaren. Omdat we in de huizen geen
kachels hebben, hebben we hier meer koude
geleden dan ooit in Nederland. Vooral ’s
avonds, overdag is het dan meestal wel weer
lekker zonnig, maar de overgangen elke dag
van warm naar koud zijn erg groot. We
kunnen onze verkoudheid maar steeds niet
kwijtraken . Ik (Carly) heb zelfs 2 weken bijna
niet kunnen praten dus dat was erg lastig, maar
wel lekker rustig voor mijn omgeving hahaha .

web-site:
http://www.immanuelministries.nl/
Het voedselprogramma is een groot succes er
komen steeds meer kinderen en volwassenen.
De armoede neemt nog steeds toe in Zuid
Afrika en de verschillen tussen armen en
rijken worden steeds groter.

Zie voor twee nieuwe filmjes op deze linken:
http://vimeo.com/28312629
http://vimeo.com/28048415
Om deze maaltijden te kunnen blijven geven
hebben we Uw hulp hard nodig.

Ook de E-pap die Dirk en Rita 3 keer in de
week verzorgen, ( ontbijt voor kinderen die
niet naar school gaan) wordt goed bezocht
door de kleine kinderen, maar ook door
grotere kinderen die helemaal niet naar school
gaan, door wat voor omstandigheden dan ook.
Meestal omdat ze geen geld hebben voor
schoolkleding of schoenen.

E-pap

Inmiddels zijn we ook alweer een poosje
begonnen met twee keer in de week
computerlessen te geven aan de locale
bevolking. We hadden 4 oude computers op
de kop getikt, dus we zijn begonnen met twee
keer in de week een groep van 4 mensen les te
geven. Yvette en Dirk verzorgen deze lessen
en binnenkort zal George het gaan overnemen
van Yvette omdat zij bezig is om betaald werk
te vinden. We hebben veel aanvraag voor deze
lessen maar 4 computers is niet zo veel. Zo
maar onverwachts kregen we afgelopen
maand zes computers cadeau van Victory
4All uit Jeffrey’s Bay, daar zitten ook
Nederlanders nl. Johan en Astrid de Vos en
die hadden een container met spullen en
computers gekregen vanuit Nederland en
hebben ons ook 6 computers gebracht . We
zijn er heel erg blij en dankbaar voor, nu
kunnen we de lessen gaan uitbreiden.
Er zijn eerst nog wat aanpassingen nodig,
maar dan kunnen we grotere groepen hebben.
De Heer voorziet altijd weer op een
wonderlijke manier. Dank U Heer.
Op dit moment zijn we door tijdgebrek maar
één keer in de week in de gevangenis voor
Bijbelstudies en counseling. De lessen die
Frans daar geeft worden met grote aandacht
gevolgd en we zien veel vrucht onder de
mannen die we al een lange tijd hebben mogen
onderwijzen in het Woord. Wel nemen de
noden erg toe onder de gevangenen.

Ook heeft de Heer ons gebouw beschermd
tijdens een poging tot inbraak, op een nacht
hebben ze geprobeerd om in het computerlokaal te komen. Ze hadden een soort trap
gemaakt van wat stukken hout en met een
steen een ruit stuk geslagen, maar onze oude
buurvrouw hoorde ze en ze zijn gestoord in
hun poging. Er waren 3 mannen en 2 mannen
zijn door onze buurvrouw herkend.
Er zitten 440 mannen in Knysna’s gevangenis

proces verbaal opmaken in gebouw Oupad

Wekelijks doen we thuis vele telefoontjes
voor de gevangenen en als gevangenen er
voorwaardelijk of er helmaal uitkomen, stuiten
we telkens op het probleem dat ze nergens
heen kunnen, niemand bij wie ze kunnen
gaan wonen en geen kans op werk. We moeten
op dit moment dus veel mannen helpen om
hen eerst één maand, na hun ontslag uit de
gevangenis voort te helpen door 1 maand
kamerhuur te betalen en wat geld voor

levensonderhoud daarnaast geven we ze een
stel kleren en schoenen. Dit doen we alleen
voor de mannen die altijd trouw op de
Bijbelstudies zijn geweest. Daarna moeten ze
hetzelf weer proberen. Maar als je niets hebt
en nergens heen kunt en je hebt dagen niets
te eten gehad, dan is vaak het gevolg dat je
iets stelen moet en dan zijn ze weer terug in de
gevangenis. Bid met ons mee dat de Heer een
deur wil openen voor een halfway house voor
deze mensen en dat de Heer ons voorziet
voor al deze noden.

Op 2 augustus zijn we ook gestart met
naailessen in het gebouw in Oupad. Cora onze
vriendin heeft wel meer dan 12 jaar naailessen
heeft gegeven in de gevangenis en heeft al
haar machines en materialen naar ons gebouw
verhuisd en geeft nu bij ons twee dagen in
de week naailessen. Er staan nu 10 machines
en Cora is een professionele lerares hierin en
na afloop krijgen de studenten een officieel
certificaat en kunnen ze, als ze zelf een
naaimachine zouden bezitten in hun eigen
levensonderhoud kunnen gaan voorzien.

Ook een heel heugelijk feit mochten we
afgelopen maand gedenken en vieren, dat het
al weer 10 jaar geleden is dat ik (Carly) op
een wonderbare wijze “door de Here Jezus
Christus ben genezen”. Ik mocht toen van de
Heer een scheppend wonder ontvangen. We
danken de Heer er nog dagelijks voor en
geven Hem alle dank , eer en glory en ook
dat wij nadien in Zijn dienst werden geroepen
en dat de Heer altijd met ons is.
Naast de Bijbelstudies in het Vermont Centre
zit Frans nu ook in het rooster om af en toe
zondags de Woordbediening te doen.

Hier een paar van de mannen van de
Bijbelstudie die Frans daar donderdags geeft.
Met onze zoon Simphiwe gaat het uitstekend.
Hij belt ons elke week op vanuit de
gevangenis en hij groeit enorm in zijn
geloof. Hij is inmiddels, overgeplaast naar
de medium gevangenis in Caledon. We zijn
bezig om hem dichter bij Knysna te krijgen
maar dat lukt nog niet zo goed. Waarschijnlijk
word hij volgende maand weer overgeplaast
naar een andere gevangenis, maar de afstand is
dan nog te ver om hem regelmatiger te kunnen
gaan bezoeken en dat is wel erg jammer.
Hij heeft een erge honger naar het Woord en
doet Bijbelstudies in de gevangenis met
andere gevangenen. Bid voor hem.

Naailessen in het gebouw in Oupad
Verder hebben we elke week op vrijdag
avond een jeugdavond. Elke keer doen we
iets anders. We hebben een jong stel Pieter en
Yvette nu als jeugdleiders hierover
aangesteld. Pieter komt uit Malavie en Yvette
uit Zimbabwe. Zij bereiden het programma
elke week in ons huis voor en wij houden de
supervisie van wat er zoal gebeurd. De ene
week hebben we spelletjes, de andere week
een party met dansen, de andere keer drama,
of worship avond etc. etc. Daarnaast brengen
we natuurlijk elke week aan het eind van de
avond zo’n 20 min. de geestelijk kant en ze
proberen telkens het Woord van God op
verschillende mananieren te brengen zodat
het voor de jeugd aanspreekt.

Pieter en Yvettte in actie

Daarnaast hebben we drie keer in de week na
het voedselprogramma, Bijbelclubs voor de
kinderen in verschillende leeftijden. Eerst
zingen we verschillende liedjes met de
kinderen. Dat vinden ze prachtig.

Ander groot nieuws is dat er buiten Theo en
Jinke de Jong met hun twee zonen nu nog
een ander stel met dan 4 kinderen bij ons
komen. Het zijn nl. Gosse en Simone
Elzinga, bij heel veel van jullie wel bekend.
Ze zijn hier in Juli voor 2 weken wezen kijken
en wilden graag ook hier komen werken. De
Heer heeft hun daarna verschillende
bevestigingen daarover geven en ons een hele
bezondere bevestiging, zodat wij zeker weten
dat het goed is dat ze hier komen. Bid voor ze.
Regelmatig gaan we de wijk Oupad in om te
evangeliseren en te bidden met mensen.

zingen en dansen met liedjes van You Tube
Daarna word het verhaal door Frans verteld en
Carly laat er plaatjes op de beamer bij zien.
Vervolgens maken ze een werkje, puzzel of
kleurplaat, invullessen, etc. etc.
Bid voor de zondagmiddag samenkomsten
in het gebouw van Oupad, er komen steeds
minder mensen, het nieuwtje is er weer af. Bid
dat ze niet voor ons komen maar voor de Heer.

Club van 10 – 14 jaar
Afgelopen maand hadden we ook nog hulp uit
Nederland, nl. Ellen de Jong uit Zwolle. Ze is
hier een maand geweest en heeft alle kleding
voor het kledingproject uitgezocht en is veel
met ons team op pad geweest. Bedankt Ellen.

In Hem verbonden Frans en Carly Alkema.
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Zondags 4 uur samenkomsten in Oupad

