
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d.:  januari 2019 

 

 

 
 

Markus 16:15. “Gaat heen in de gehele 

wereld, verkondigt het evangelie aan de 

ganse schepping.”  

 

Er wonen in alle delen van de wereld gelukkig 

wel discipelen van Christus die dit Goede 

Nieuws vertellen aan hen die het nog  nooit 

gehoord hebben. Als al deze gelovigen hun 

mond dan ook maar open doen, waar ze zich 

dan ook bevinden. Ga uitdelen van wat je hebt 

en God zal je steeds meer toevertrouwen.  

Het maakt niet uit hoeveel of hoe weinig je 

hebt, met wat je hebt en wie je bent, ben je 

al bruikbaar. Zending is het hoofddoel van 

de kerk van Jezus Christus.  

De kerk bestaat vooral om een wonderlijk 

schijnend groot licht van God in deze wereld 

te zijn. De kerk is om in deze wereld het 

evangelie te brengen.  

Het is de grote reddende liefde van God die 

ons dringt om zielen te winnen voor Jezus.  

Brandt Gods liefde ook in uw hart? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op veler verzoek is hier een extra nieuwsbrief. 

Zoals u weet zijn we een poos in Nederland 

geweest om weer een driejarig visum te 

verkrijgen voor Zuid-Afrika. Ook dit keer had 

het weer veel voeten in de aarde en moesten 

we 4 keer terug naar de ambassade in Den 

Haag voordat het in orde kwam na ruim twee 

en een halve maand. 

 

We hebben weer genoten om al onze kinderen, 

kleinkinderen, familie, broeders en zusters en 

vrienden weer te zien. We konden gelukkig 

ook bij de trouwerij van onze dochter zijn. We 

hadden weer de fijne woonplek in Oenkerk bij 

fam. v/d Meer. Ook kregen we weer een auto 

ter beschikking van Hamstra uit Damwoude.  

 

We hebben in veel kerken mogen spreken en 

presentaties kunnen geven.  

 

 
 

Als u de presentaties gemist hebt, vindt u 

hieronder de linken van de filmpjes die we in 

Nederland mochten laten zien. 

kerkdiensten in Knysna   

 

overzicht van ons werk in 2018  

 

voedingsprogramma’s in 2018  
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Ook leuk was dat we dit jaar weer eens een 

Sinterklaasfeest konden meemaken, dat was 

heel lang geleden. Je mist toch wel een boel 

gezelligheid als je in een ander land woont. 

 

10 december zijn we weer vertrokken vanuit 

Nederland naar Gambia. En daar gaat de rest 

van deze nieuwsbrief over. Over wat we daar 

allemaal beleeft hebben. Zoals velen van jullie 

wel weten, is dat God ons al een tijd terug liet 

weten dat we naar Gambia moesten gaan. Nu 

was de gelegenheid er en konden we een 

stopover maken op onze terugreis. Zodat het 

niets extra’s kostte.  

 

 
 

Gambia is niet alleen het kleinste maar ook 

het smalste land van Afrika. Het land wordt 

geheel omringd door Senegal, alleen in het 

westen grenst het aan de Atlantische Oceaan. 

De lange strook land is ca. 320 km lang en 

gemiddeld 30 km breed, met uitzondering 

van de kust waar het max. 60 km breed kan 

worden. Dwars door het land loopt de 

gelijknamige rivier die het land verdeeld in 

een noordoever en een zuidoever. We hadden 

een onderkomen aan de kant van de kust. 

Vandaaruit zijn we het land gaan verkennen. 

We hadden via een lokale man een heel oude 

auto kunnen huren, zodat we mobiel waren. 

Dat hadden we nodig want een uur voordat we 

uit Nederland zouden vertrekken, schoot het 

verschrikkelijk in mijn rug.  

De eerste dagen toch doorgelopen en toen 

kreeg ik ook nog verschrikkelijke pijnen in 

mijn been tot aan mijn enkel toe. Naar het 

ziekenhuis. Was een spier zei de arts, goed 

blijven lopen, zwemmen, massage en 

pijnstillers. Het werd er alleen maar erger van. 

Weer naar het ziekenhuis. Een andere arts zei 

dat dit was een verkeerde diagnose was, ik had 

ischias Een zenuw die in de knel zit. Ik moest 

juist niet lopen etc. Het was echt een handicap  

tijdens ons verblijf daar. Maar we hebben toch 

ondanks de auto heel veel kunnen doen.  

We zijn elke zondag in een andere kerk 

geweest en mochten spreken, bidden en 

getuigenissen geven. Was heel bijzonder. 

 

De bevolking van Gambia is hoofdzakelijk 

moslim. Een klein percentage is christen en 

die wonen alleen in het kustgebied. Daar zijn 

verschillende kleine kerkjes. Maar de 

bevolking leeft vredig met elkaar. Je kunt heel 

goed met moslims praten over de Here 

Jezus en ze staan open voor de boodschap.  

 

 
 

De eerst zondag gingen we met een meisje dat 

we hadden leren kennen mee naar haar kerk in 

een afgelegen gebied. Er zijn maar twee 

verharde wegen in Gambia, één aan beide 

kanten van de rivier. Verder zijn het alleen 

maar zeer stoffige zandwegen en weggetjes 

dwars door alles heen. Op de wegen  halen de 

auto’s je aan beide kanten in. Ze hebben geen 

verkeersregels in Gambia. Ze zijn wel beleefd 

als je toetert, laten ze je er tussen. 

Vanuit Nederland hadden we een goed contact 

gekregen en dat was Moses en zijn gezin. Hij 

is veel dagen met ons op pad geweest. 

 

   
 

Moses is betrokken bij een van de grootste 

kerken daar en is een heel oprecht christen. 

We hebben vele goede gesprekken met hem 

gehad. Hij heeft ons op allerlei plaatsen 

gebracht waar je anders nooit zou komen. Ook 

heeft hij ons veel verteld van de achtergronden 

van Gambia.Hij is een ware vriend geworden 

met zijn gezin voor ons. Zijn vrouw was net 

bevallen van een tweede kindje. Moses heeft 

ook een NGO om mensen uit dit land te 

helpen aan werk, scholing enz.  

 



   
 
Hier zijn we bij een heel arm vissersdorpje, 

aan de kuststreek, daar leven de mensen 

hoofdzakelijk van de visvangst. Ze leven heel 

armoedig. Na een poosje met deze mensen 

gepraat te hebben mocht ik voor hen bidden in 

de machtige “Naam van Jezus Christus” en de 

Heer genas onmiddelijk 6 mensen van hun 

kwalen. Wat een getuigenis. Ze zouden. 

zondags naar de kerk komen.   

Op een andere dag waren we weer in een van 

de sloppenwijken en deelden weer overal 

pennen, ballonnen, koekjes en snoepjes uit. 

Toen we uitstapten wou Moses me een 

plaatselijke plek laten zien waar mensen een 

bord eten konden kopen van een andere locale. 

We kwamen binnen, er zat één man met een 

bord eten, maar zodra we binnen kwamen 

begon hij verschrikkelijk te manifesteren. Zijn 

eten lag overal en hij lag te stuiptrekken op de 

grond. Hij had een boze geest die er in de 

naam van Jezus uit ging. Het bleek ook een 

moslim te zijn. Voordat we verder konden 

praten, kwam een bevriende moslim binnen en 

nam hem mee. Op dezelfde tijd dat deze man 

manifesteerde, gebeurde dat ook aan de 

overkant van de weg. Daar werden we naar toe 

geroepen. Een meisje van een jaar of 14 lag 

voor dood op de grond. Na een half uur werd 

ze pas helemaal bevrijd, er kwamen steeds 

meer demonen die er nog uit moesten. De oma 

stond erbij en dit gezin was ook moslim. Ze 

had nog een nichtje dat daar ook woonde en 

vroeg of ik ook voor haar wilde bidden. Ook 

die werd bevrijd in de naam van Jezus.  

 

Op een andere zondag gingen we mee met een 

echtpaar die we ontmoet hadden bij onze 

verblijfplaats. Daniel en Cecille ze zaten vol 

van de Heer. Het was een kleine kerk met zo’n 

30 mensen. Frans was gevraagd te preken.  

 

 
 

Daarna heb ik een getuigenis kunnen geven en 

toen een uitnodiging voor gebed gedaan. De 

hele kerk kwam naar voren. Door mijn ischias 

heb ik voor al deze mensen zittend gebeden  

“in de Naam van Jezus”. 

 

 
 
De kracht van God was zo groot dat 

iedereen een aanraking van God kreeg en 

genas. Alleen dit jongetje was een apart 

verhaal. Zijn naam is Dennis en is 11 jaar 

oud. Hij kwam naar voren en vroeg of ik 

wilde bidden dat hij niet meer van huis zou 

weglopen. Toen ik met hem begon te bidden, 

leek het of de hel los kwam.  Het was zo’n 

grote manifistatie met man en macht moesten 

de anderen hem beethouden. Hij zat vol met 

demonen en ook een hele grote die steeds 

sprak en heel vies lachtte. Die zei telkens de 

duivel is mijn vader enz. Na een lange tijd 

moesten we ophouden, maar ik weet niet zeker 

of alles er wel uit was gegaan. Deze grote 

moet met vasten en bidden eruit gaan. Dennis 

wist na die tijd helemaal niet wat er gebeurd 

was. Hij vertelde me later dat hij veel 



stemmen in zijn hoofd had, die hem 

dwongen om weg te lopen, om te stelen, om 

sexuele activiteiten te doen enz. Hij was al 

vele keren in aanraking gekomen met de 

politie. Zijn moeder was lang geleden 

vertrokken en zijn vader was vroeger 

betrokken geweest bij occulte zaken. Zijn 

vader was nu een wedergeboren christen.  

 

We hadden ook een heel bijzondere Kerst, 

we werden na de dienst door een locale 

familie uitgenodigd om met hen deze dag 

door te brengen. Dat was erg gastvrij en dan te 

bedenken dat deze mensen zelf bijna niets 

hebben. Buiten op een vuurtje werd in een 

oude zwartgeblakerde pan gekruide rijst 

gekookt en stukjes kip op een paar stenen met 

gaas erover gebakken. Het ging er niet erg 

hygienisch aan toe. Als drinken hadden ze 

alleen maar water. Gelukkig hadden wij zelf 

onze flesjes mee, want dat water kunnen wij 

niet drinken. We hebben wel gezellig op een 

paar kapotte stoeltjes zitten praten. En daarna 

kregen Frans en ik een bord en een lepel om te 

eten maar zij aten zelf met de handen uit 1 pan 

 
Het was een bijzonder kerstmaal, voor onze 

begrippen in het westen, stelde dit niets voor, 

maar deze mensen waren zeer blij en dankbaar  

 

We hebben ook een voorgangersechtpaar 

kunnen counselen. Ze waren 4 jaar getrouwd 

en hadden alleen maar ruzie. Zo kan je niet op 

de kansel staan als je geen eenheid vormt in je 

eigen huisgezin. Er was cultuurverschil tussen 

hun beiden en ze hadden nooit met elkaar 

gepraat. Na een lange sessie van een paar uren 

kwamen ze op een punt dat ze elkaar begrepen 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ze ook huiswerk opgegeven, hoe 

elkaar te behandelen. Twee weken later 

hoorden we dat het nu veel beter ging tussen 

hen. Hij zal eerst voor een jaar geen 

voorganger meer zijn en aan hun huwelijk 

werken. Dit was beslist een Goddelijke 

ontmoeting. Nadien hebben we met elkaar 

lekker gegeten. In het restaurant van Daniel. 

 

 
 

We hebben veel locale gezinnen bezocht met 

Moses in heel afgelegen gebieden, over stof- 

en zandwegen. De mensen hebben er geen 

stroom, en water  halen ze uit een put. Ze 

leven heel primitief, de mensen in deze 

gebieden zijn bijna allemaal moslims. De 

mannen hebben vaak meer dan één vrouw, 

dat is hun cultuur. Ze staan wel open voor het 

evangelie.  

 

 
Dit was maar een klein beetje van wat we 

beleefd hebben. In de volgende brief zullen we 

u er meer over vertellen. We zijn nu weer druk 

bezig in Zuid-Afrika.  

In Hem verbonden, Frans en Carly Alkema. 
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