web-site:
http://www.immanuelministries.nl/

Nieuwsbrief d.d.: maart 2017
We danken de Heer dat het gebouwtje in
White Location klaar is. Het heeft ons véél
werk, tijd etc. gekost, maar nu is het gebouw
dan toch weer in volle gang. Het was een hele
toer voordat we overal permissie voor kregen,
maar inmiddels hebben we water, electriciteit
en een wc bij het gebouw gekregen.

Deze tekst uit Deuteronomium 10 waarin
Mozes een samenvatting geeft die gemakkelijk
te onthouden is voor het volk Israel, telt ook
nu nog zeer zeker voor ons allemaal. We
moeten God respecteren en met eerbied en
ontzag naar Hem luisteren. We moeten Hem
gehoorzamen en Hem volgen. We moeten
van Hem houden en Hem dienen met héél
ons hart en ziel. En naar alles luisteren wat
Hij zegt, en ook doen. En dan belooft God
ons dat het wèl met ons gaat. Er is altijd een
voorwaarde aan verbonden (een indien). God
kan ons niet alles geven als we niet
gehoorzaam zijn in al zijn wegen. Maar als we
aan zijn “voorwaarden” voldoen, gaan de
sluizen van de hemel open voor ons en staan
we open voor al zijn zegeningen en gunsten.
Wanneer wij God de ereplaats in ons hart
geven, zullen wij Hem ook de eerste plaats
in ons leven geven. Het beste dat wij hebben,
zullen wij Hem aanbieden. En wij zullen het
dienen van God als een bron van vreugde
ervaren en niet als een kwelling.

We zijn samen met Jeffrey Claassen en zijn
vrouw daar een kerk aan het stichten. We
hadden afgelopen week 7 avonden achter
elkaar opwekkingsdiensten. De avonden
werden heel goed bezocht. Het gebouw was
stampvol met mensen en kinderen. Onder deze
Xhosa mensen mochten veel mensen genezen
en bevrijd worden van boze geesten. Amen.

Als u wilt zien hoe de bouw van dit gebouwtje
tot stand is gekomen, kijk dan naar de
onderstaande link dan ziet u op YouTube het
hele proces: https://youtu.be/v379_y04t7w
Daarnaast zijn we ook in dit gebouw in White
Location begonnen met een kinderclub op
donderdagmiddag. Deze foto hieronder was de
opkomst voor de eerste keer. De club heet de
Explorers en is voor kinderen van 9, 10, 11,
12 en 13 jaar.

Ik word vertaald in het Xhosa door Mavis
(een locale vrouw) die onze trouwe steun en
toeverlaat is in White Location. Zij draagt al
jaren zorg voor het voedingsprogramma daar
in het gebouw.

Inmiddels draaien de voedingsprogramma’s
ook weer op volle toeren in White Location
daar komen drie keer in de week ook zo’n 120
kinderen een goede maaltijd bij ons eten.
In Oupad hebben we natuurlijk ook onze
voedingsprogramma’s en die worden ook
druk bezocht We hebben nu 6 locale vrouwen
die koken. Op maandag twee, woensdags
twee en vrijdags twee. Dat is beter dan vorig
jaar, nu hoeft iedereen maar 1 keer in de week
te koken. Bij de E-pap (ontbijt) in de vroege
ochtend komen steeds meer volwassenen eten
die erge honger hebben. We hebben een jonge
man Mason die wel 3 borden “stijve” pap eet.

Het is voor ons altijd moeilijk om per dag in te
schatten hoeveel mensen er die dag komen
eten. Soms hebben we te veel, dat vriezen we
dan in en maken er op een andere dag weer
een menu van. Maar we hebben ook wel eens
te kort en dan zijn de restjes die van de tafels
afkomen nog steeds welkom, en als je te laat
bent, eten de kinderen dat buiten op, want dan
is het clubwerk al begonnen.

Frans en ik houden erg van ons werk in de
gevangenis. De mannen zien ons als een vader
en moeder van hen en ze zijn zeer
geinteresseerd in de Bijbellessen die we
geven. Frans spreekt en ik schrijf de
belangrijkste dingen op het bord, zodat ze die
kunnen noteren. We zingen songs met ze en
bidden met ze. We passen de Bijbel toe voor
hen in de gewone dagelijkse dingen, zodat ze
de Bijbelse principes beter onthouden.
Daarna hebben we nog met 1 of 2 gevangenen per week een persoonlijk gesprekje
en bidden voor hun omstandigheden.
We hebben afgelopen tijd bezoek gehad uit
Nederland, van Peter en Janny Hendriks
die hier twee dagen bij ons zijn geweest.
Daarnaast hebben we Annette StraatsmaMeindertsma uit Burgum hier drie weken
gehad. Zij was een fantastische hulp voor ons.
Ze is inmiddels weer terug in Nederland. En
momenteel hebben we een gezin uit Utrecht
voor vijf weken bij ons. Het zijn Janneke en
Nico den Hartog met hun twee kleine
kinderen van 2 en 4 jaar. We zijn blij dat de
Heer ons telkens weer mensen stuurt die ons
kunnen helpen, maar we zoeken nog steeds
mensen die door God geroepen zijn om hier
permanent te komen in Zuid Afrika. We
hebben een echtpaar nodig die als beheerders
van het gebouw in Oupad willen fungeren.
Iemand die het kinder-jeugdwerk kan doen
en mensen die op den duur onze plaats kunnen
gaan innemen als leiders van Immanuel
Ministries. Zie voor onze vakatures op onze
website: _Vacature.html

Het evangelie verkondigen is natuurlijk onze
eerste preoriteit en dat doet Frans zondags
twee of drie keer in de maand in
verschillende kerken. Frans is echt een leraar
van het Woord hier in Zuid Afrika.

Daarnaast bidden we altijd voor de zieken
als het nodig is of voor bevrijdingen. Mensen
komen ook voor gebed, dat ze graag een baan
willen of voor hun kinderen die helemaal de
verkeerde kant uit gaan. “Het gebed van een
rechtvaardig (gelovige) vermag veel,
doordat er kracht aan verleend wordt”. Dat
is niet onze kracht maar van de Here Jezus
Christus, wij mogen in Zijn autoriteit
optreden in Zijn Naam. Wij zijn alleen maar
doorgeefluikjes. Maar we doen wel wat er in
de Bijbel staat: “Op zieken zullen zij de
handen leggen en zij zullen genezen
worden" (Marcus 16:18).

Veel mensen zijn weer genezen door Zijn
kracht. Ik geef God alle eer die Hem
toekomt.

Dit jaar zijn we ook gestart met een cursus
voor tienermoeders en moeders met kleine
kinderen. Deze lessen en counseling worden
gedaan door een organisatie die Options heet
en ze passen in hun lessen de Bijbelse
principes toe. Ze komen op maandagmorgen
bijeen in ons gebouw. 1 tienermoeder is
inmiddels weer terug naar school door een
sponsor vanuit Nederland. En we zijn bezig
om een tweede tienermoeder ook naar
school te laten terug gaan. Maar daar hebben
we sponsors voor nodig. Als deze moeders
hun school kunnen afmaken, hebben ze meer
kans op een betere toekomst. Maar de meeste
tienermoeders hebben geen geld en oppas
om hun kind tijdens de schooltijden naar een
crêche te doen en hun schoolkleren te
kopen. U kunt zo’n tienermoeder helpen om
een héél jaar naar school te gaan voor €
250,-- Daar heeft ze haar schoolkleren voor en
schoolschoenen, dat is verplicht hier, ze
hebben allemaal een schooluniform aan, elke
klas een andere kleur. In die € 250,-- zit het
schoolgeld voor een heel jaar bij in, en het
geld wat ze moet betalen om haar kind in de
chrêche te doen tijdens haar schooluren.

Wie wil deze jonge moeders helpen?
Tijdens de bloedhete dagen waterijsjes kopen
voor de kinderen in White Location, we
hebben een hele warme zomer dit jaar. Voor
een halve rand heb je een ijsje, dus je hebt 50
ijsjes € 2--. Dan kun je nog eens een ijsje
weggeven. Eerst in de rij en dan een ijsje.

De Bingo voor de volwassenen was ook weer
een waar succes. Vanaf 14 jaar mag je dan
naar binnen. De zaal was afgeladen. Dit doen
we 1 keer in de drie maanden. In de pauze
kregen de mensen wat lekkers en wat te
drinken. Maar ze zijn niet wijzer dan hun
kinderen, ze proberen ook 2 snacks te
krijgen, ze liegen dan dat het gedrukt staat. In
de pauze hebben we ze het filmpje van de
bouw in White Location laten zien.

We hadden ook weer een kledingmarkt in
Oupad afgelopen tijd. We hadden zoveel
zakken tweedehands kleding dat we met de
vrijwilligers en de YFC meisjes uit Duitsland
meer dan 2 uur aan het sorteren zijn
geweest in wat kinder, vrouwen of mannen
kleding was. Om 10 uur gingen de deuren
open en de mensen stonden al een uur in de
rij om als eerste binnen te komen. We hadden
deze keer ook veel oude schoenen die als
eerste als zoete broodjes de deur uit gingen.
Het is altijd een hele happening. Het gebouw
is dan overvol en snikheet. Ze mogen 5
dingen uitzoeken per persoon.

We hebben de laatste tijd veel Bijbels kunnen
uitdelen aan verschillende kerken, aan Jeugd
en aan mensen die om een Bijbel komen
vragen en helemaal naar Oupad komen lopen
om een Bijbel te krijgen. Hier de jongelui die
in de kerk nu hun eigen Bijbel gebruiken.

De Gideons club voor de 7, 8, 9 en 10 jarige
kinderen op woensdagmiddag is eigenlijk te
groot. Als ze allemaal komen dan zijn het er
wel 90. Gelukkig komen er gemiddeld tussen
de 50 en 60 kinderen. Tijdens het zingen, het
verhaal en het werkje gaat het wel goed. Maar
als we dan aan het opruimen zijn gaat iedereen
door de zaal en is het moeilijk om ze allemaal
weer in de kring te krijgen om met ze te
bidden. Op de foto ziet U ook nog Henny
Wajer uit Almelo die hier met haar dochter
was en ons 2 keer heeft geholpen met de club.

De groeten vanuit een warm Knysna en
Gods Zegen toegewenst van Frans en Carly
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