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Dit zei Hij ook tot Jeremia. En Jeremia zei:
“Ach, Here , Here zie, ik kan niet
spreken,want ik ben jong”.De HERE echter
zei tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot
een ieder, tot wie Ik u zend, zult u gaan,
en alles wat Ik u gebied, zult u spreken.
We zien dat Jeremia een zetje nodig had
van de Heer om in Zijn opdracht te gaan.
Hij zag dat hij van zichzelf nog te
onbekwaam was. Jeremia 1:7 Maar de
Here zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog
maar een jongen, want overal waarheen
Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat
Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees
niet bevreesd voor hen, want Ik ben met
u om u te redden, spreekt de Here.
God heeft voor elke christen een doel. Als
God jou een bijzondere taak geeft, neem
die dan dankbaar aan en wees ijverig
Veel mensen denken dat zij onbekwaam
zijn of geen ervaring hebben. God zal
ons bekwaam maken en Hij zal je
voorzien van alles wat nodig is om
deze taak te volbrengen.

Wees dan gehoorzaam aan God, anders
mis je het doel van God in je leven. Als
de Heer je bijvoorbeeld geroepen heeft
om de zending in te gaan, bid er dan voor
dat God een deur voor je opent en je
daadwerkelijk gaat. Als God je laat zien
dat je bij ons in Zuid-Afrika komt helpen,
zou dat helemaal fantastisch zijn. Wij
zitten te springen om extra mensen.
We zoeken mensen voor lange termijn
en mensen die een paar maanden bij ons
komen helpen. Heb je een tussenjaar van
school dan kun je ook een aantal
maanden bij ons komen. Bid ervoor en
als God tot je spreekt, zend dan een email naar ons toe en we zullen verder met
je bidden en kijken wat voor jou de
mogelijkheden zijn.

Wees niet bevreesd voor het onbekende
maar zie het als een avontuur met God
die altijd bij je zal wezen, ook aan het
uiterste van de aarde.

Het heeft lang geduurd voordat u een
nieuwsbrief van ons ontving. We zijn weer
3 maanden in Zuid-Afrika geweest en zijn
nu weer terug in Nederland. De reden was
dat ik voordat we weer naar Nederland
gingen twee keer gevallen ben en op 2
plaatsen mijn arm had gebroken. Het is
moeilijk typen met 1 hand. Bovendien ben
ik nog herstellende van een Afrikaanse
bacterie die heel veel nare bijwerkingen
heeft. Waaronder erge hoofdpijn. Ik ben
nog steeds onder doktersbehandeling.
Toen we in januari landden in George,
kwamen Martin en Tirzah ons ophalen.
Zij waren al een maand van te voren naar
Z-A gegaan, zodat de kinderen ook even
kunnen wennen voordat de scholen na de
grote vakantie daar weer begonnen. We
hebben 3 maanden samengewerkt en
hun zoveel mogelijk laten zien hoe alles
werkt qua programma’s enz. We hebben
alles weer opnieuw op poten moeten
zetten want na 2 jaar covid waren er veel
programma’s noodgedwongen gestopt.
De E-pap is weer volop aan de gang. Dit
doen we nu elke ochtend.

Dan hebben de kinderen die niet naar
school gaan toch elke dag wat te eten.
De kinderen die wel naar school gaan
krijgen pap op school gelukkig.
We doen dit nu elke dag, omdat we op dit
moment nog niet zijn gestart met warm
eten in de middag. Martin en Tirzah
moeten eerst goed in de flow komen. Ze
hebben thuis ook 3 kinderen die van
school gehaald moeten worden en veel
aandacht vragen met betrekking tot het
huiswerk. In een andere taal is dat direct
niet gemakkelijk. Ook de cultuur is anders.

Wijzelf met Martin en Diana Gelant
Alle kerkdiensten waren door die Covid
ook sterk afgenomen. Eén ervan was
helemaal gestopt. Dus ook weer alles
opnieuw opgestart. We hebben het hele
rooster ervan veranderd. We hebben nu
weer drie diensten op zondag. De
zondagmorgen hebben we nu een
welbekende pastor van ons, nl. Martin
Gelant, die nu die diensten doet en door
de week nog een avonddienst heeft.
De andere twee kerken zijn op
zondagmiddag en op de avond. En
iedereen heeft ook nog 1 avond in de
week een dienst. Verder hebben we nu
een jeugdgroep op vrijdagavond. Dus er
is elke avond wel een dienst en dat is toch
het hoofddoel van onze missie in Knysna.
We hebben afgelopen tijd een paar
honderd Bijbels kunnen uitgeven. We
hadden nog een grote voorraad. Vanwege
de covid waren veel kerken gesloten.
Maar nu ze weer naar de samenkomsten
kunnen gaan, blijkt er een grote behoefte
te bestaan aan Bijbels. Als jezelf geen
Bijbel hebt, kun je nooit groeien in het
geloof. Dus die Bijbels zijn een ware
Zegen voor veel mensen. Ze zijn er altijd
ook heel dankbaar voor. Allerlei soorten
kerken en jeugdgroepen doen een beroep
op ons. Dat is mooi, we dienen allemaal
dezelfde Heer. We hebben Bijbels in
Xhosa, Engels en Afrikaans, zodat
iedereen het kan lezen in zijn eigen taal.

De Computerlessen konden al een paar
jaar niet gegeven worden. We hebben
verschillende nieuwe computers en
beeldschermen moeten aanschaffen. Ze
waren al heel oud en werkten niet meer.
We hebben in totaal 9 computers in het
kleine zaaltje waar ook onze bescheiden
bibliotheek in zit. Ze begonnen allemaal
enthousiast, maar na een poosje haakten
er steeds meer af. Meestal omdat ze dan
ergens aan het werk konden of huiselijke
omstandigheden. We hadden ze van te
voren gezegd: je mag maar 2 keer missen
anders lig je eruit. De eerste groep is nu
bijna klaar. Tirzah, Yvette met Amandine
doen deze lessen.

We hebben ook een internetaansluiting
gekregen in Oupad. Zowel voor het
kantoor als voor de kandidaten van de
computercursus, die dan ook leren hoe ze
op het internet kunnen werken. Zoals
e-mails versturen enz.
De kinderclubs zijn ook allemaal weer
opgestart behalve de tienermeisjesgroep.
De Gideons in de leeftijd van 7, 8, 9 en
10 jaar is de grootste groep. Als ze
allemaal tegelijk zouden komen, zouden
er wel 130 kunnen zijn, maar gelukkig
komen gemiddeld zo’n 70 kinderen per
keer. Daar heb je de handen aan vol
Naast het zingen en het Bijbelgedeelte is
er nog ruimte voor een spel, filmpje en
een werkje over het Bijbelse onderwerp.

Hier ziet u ook Jo-Anna die 3 maanden
bij ons heeft gewerkt als vrijwilligster.

Hier Frans en Tirzah met het werkje
Ook in White Location is alles weer opgestart
Yvette en Amandine doen daar de kinderclubs.

En natuurlijke onze drie-maandelijkse
kledingmarkten weer gehouden in het
gebouw in Oupad en White Location.

Ook is de container met alle goederen uit
Nederland aangekomen in Gambia. En is
daar de eerste kledingmarkt gehouden.

Ondertussen gaat de bouw in Gambia
ook héél langzaam door. Ze doen alles
met de hand in de erge hitte en met een
maand ramadan en het suikerfeest dan
doen ze ook niets. Dus het gaat ons veel
te langzaam. Geduld, geduld, pfff.

Het eerste gebouw in Gambia
Toen we ruim 2 jaar geleden de
vergunningen binnen hadden, zijn we
meteen begonnen om op ons plot van 63
meter bij 25 meter te bouwen. Eerst
moesten we om het hele land een hoge
muur zetten, want anders komen alle
loslopende dieren binnen. Toen moesten
we een diepe waterput uitgraven en een
groot hoog waterreservoir met pomp
laten installeren. Ook is er helemaal geen
elektriciteit. Daar hebben we ruim tien
grote palen met bedrading voor moeten
aanleggen vanaf de hoofdweg naar
Senegal. Allemaal kosten die we van te
voren niet echt hadden overzien. Nu met
die hele coronatoestand zijn de prijzen
van bouwmaterialen zeker wel drie keer
verdubbeld en vaak zijn de materialen
ook helemaal niet aanwezig in het land.
Ze hebben in Gambia zelf helemaal
niets, ja zand, maar de rest moet allemaal
vanuit andere landen worden ingevoerd.
De containers die materiaal vervoeren
zijn ook vreselijk gestegen in prijs. Die
stijgen de pan uit. Daardoor zijn onze
middelen op dit moment niet genoeg om
dit project in Gambia zonder de hulp van
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u te voltooien. Het is normaal niet onze
policy om financiële hulp te vragen, maar
in dit geval moeten we het wel doen. We
hebben nog ruim € 50.000 nodig om dit
bouwproject af te maken. Wilt u ervoor
bidden en geef aub wat de Heer in uw
hart legt. Zo werkt u eraan mee om het
Goede Nieuws ook aan deze arme
bevolking te brengen. We gaan daar
precies hetzelfde doen als we al jaren in
Zuid-Afrika gedaan hebben. Bij voorbaat
dank. Wij vertrouwen erop dat God
voorziet. Hij heeft ons die opdracht
gegeven om dit te doen in Gambia.

Verder hebben we heel veel mensen die
een maandelijkse Hamper krijgen in hun
huisjes bezocht. Om een update van hun
situatie te maken. Ook voor veel zieke
mensen gebeden en instant-genezingen
vonden plaats in de ”naam van onze Here
Jezus” De armoede onder de mensen is
nog groter geworden, alles is duurder
geworden. Dus de armen worden steeds
armer. En er is geen werk.
We hebben véél meer gedaan, maar dan
wordt de brief te lang, zoals spreken in
kerken. Frans en Martin naar het
verpleeghuis voor Bijbelstudies. Voor
de kinderen een feestje, en Bingo een
filmmiddag enz. enz.
We wensen u Gods onmisbare Zegen toe,
in Hem, Frans en Carly Alkema
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