
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief november 2022: 

 

 
 

De vraag van de Heer is: Wie zal Ik zenden? 

Wie zal er voor Ons gaan? God zegt niet tot 

Jesaja: Wilt u voor Ons gaan? Nee Hij is op 

zoek naar een vrijwillige boodschapper. 

Iemand die zegt: Zie, hier ben ik, zend mij. 

Iedere christen heeft een roeping tot het werk 

in Gods Koninkrijk. Ook mensen die een 

roeping krijgen voor zending. In de Bijbel 

weten we dat de Heer allerlei soorten van 

mensen roept in Zijn dienst. Ongeacht leeftijd. 

Zendeling worden is nooit een doel op 

zichzelf. Het belangrijkste is of je gewillig 

bent (dat betekent: wil ik God onvoor-

waardelijk volgen en mijn leven laten leiden 

door Hem) om te doen wat God van je vraagt 

en ernaar te verlangen om de Heer te dienen 

en zijn Woord door te geven aan anderen door 

Woord en Daad. Zendingswerk bestaat uit 

allerlei verschillende aspecten. Buiten het 

Woord moeten er ook veel praktische dingen 

gedaan worden. Ben je bereid om je eigen 

comfortabele leven over te geven om anderen 

het evangelie te verkondigen en zo in Zijn 

Koninkrijk te dienen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als jij (u) dit verlangen hebt en je voelt je 

geroepen, dan zouden we graag in contact 

met je (u) komen en kijken op welk gebied uw 

capaciteiten en uw gaven liggen om dienstbaar 

te zijn in Zuid-Afrika en spoedig ook in 

Gambia. Je kunt komen voor een korte of 

langere tijd als zendeling, maar ook hebben 

we mensen nodig die het werk daar komen 

helpen om de zendingswerkers te 

ondersteunen. Bid er voor of deze oproep 

iets voor jou (u) is.  

Bid daarom tot de Heer van de oogst dat 

Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 

 

 
 

Neem contact op met Frans en Carly Alkema. 

Email: carlyalkema@gmail.com. Wij bidden 

ervoor en jij (u) bidt er ook voor.  

 

                         website:  

     www.immanuelministries.nl 

  

www.facebook.com/carly.alkema 

 

          carlyalkema@gmail.com 
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Zoals de meesten van jullie wel weten zijn we  

een poos in Nederland gebleven omdat ik 

(Carly) een heleboel klachten had van een zeer 

besmettelijke bacterie die ik in Zuid-Afrika 

had opgelopen, waarvan ik erg ziek ben 

geweest en langzaam herstelde. Ook mijn 

linkerarm was op twee plaatsen gebroken en 

dat duurde ook erg lang; de arm  staat nu wel 

wat scheef maar ik kan er alles weer mee 

doen. Het kan wel een jaar duren voordat ik 

die klachten van de bacterie kwijt zou zijn. 

Maar ik doe nu wel weer alles, alleen ben ik 

nog gauw erg moe.  

Als jullie deze nieuwsbrief krijgen, zitten we 

in Gambia. Daar zijn ze nog steeds aan het 

bouwen, maar het gaat erg langzaam. 

 

 
 

Ze zijn nu weer bezig na drie maanden 

regentijd in Gambia. Het dak van de drie 

woongelegenheden begint vorm te krijgen. 

Moses en zijn gezin zijn inmiddels in het 

onderste gedeelte gaan wonen. Hij heeft daar 

maanden zonder stroom gezeten. Nu hebben 

we er stroom, gelukkig. Dat was een hele 

klus, 12 grote betonnen palen moesten we 

kopen en die moesten om de 60 meter 

geplaatst worden om bij onze gebouwen te 

komen. We hebben nu stroom vanaf de  grote 

weg die naar Senegal leidt. In Sifoe zijn niet 

veel mensen die stroom hebben. Wij hebben 

gelukkig ook water, we hebben een grote 

watertoren, met een heel diep gat in de grond, 

die met een pomp het water naar boven haalt. 

Het is erg fijn en belangrijk dat Moses er nu 

bij woont. Hij moest telkens ruim 5 kwartier 

rijden om er te komen met de auto. Nu is hij er 

dagelijks bij en kan het beter in de gaten 

houden. We bouwen nu eerst de 

wooneenheden af en dan het gebouw.  

 

 

Van het gebouw ligt de fundering er al in. 

Het gehele plot is ook omringd met een hoge 

stenen muur en een grote ijzeren dichte poort. 

Zodat er niemand meer op het terrein kan 

komen, ook alle loslopende dieren niet.   

Bid ervoor dat u ons kunt helpen, de prijzen 

zijn nl. wel 4 keer zo hoog geworden en 

materialen zijn vaak niet beschikbaar in 

Gambia omdat alles uit het buitenland moet 

komen. Als u ons kunt helpen en ondersteunen 

met dit project, zou dat fantastisch zijn.   

 

Al de tijd dat we in Nederland zijn geweest 

hebben Martin en Tirzah Hofman daar de 

boel in Zuid-Afrika waargenomen. Onder deze 

link kunt u hun nieuwste nieuwsbrief lezen: 

https://mailchi.mp/.../de-laatste-
nieuwsbrief-van-dit-jaar 

 

        
 In de tijd dat we in Nederland waren, 

mochten Frans en ik vieren dat we 50 jaar 

getrouwd waren. We zijn God zeer dankbaar 

dat we dit mochten beleven met onze kinderen 

en kleinkinderen en broers tijdens een feestje. 

 
                    Wij 50 jaar later  
Nadat we in Gambia zijn geweest, gaan we  

half januari tot half april voor 3 maanden 
naar Zuid-Afrika. Langer kan niet, want we 

krijgen geen visa meer voor langere tijd. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fa6c4681b642f%2Fde-laatste-nieuwsbrief-van-dit-jaar%3Ffbclid%3DIwAR1ehJiFVhi0LV9_v9v1VyPpFSU_5gcVb5GjgmtCqbDV4rCxXSsPP7NYdP8&h=AT2_ruIS_HkaG0Qc_uMg6g4mbZ1qsxaQViN58Y8DOOvjdfJoHHxtVR1FGzq7OGm60WEFOCUpAkwuxOct4AXSr0SnRWo2YiaoN-pyqM6ZhgenHH_ieOMfdJxzLbMj1jrudVSW&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT01iOYkzkfYbEHBgKOnYedvwsI3i_YHffLXTIr0SMFfF6op4h15At8hs-7hQg3UTJeN1vD3HCN1u66KJZLnkc-SdIgvHPm7Fk6NhTMAbp6bK0bTw63hIwkZYlO3eEXnyfrkb4eqgDoINbuufrtP5fwfpH3Gy2UtDZ-F6TUv9SuvZ8HrnxOt0fR0dSFtbyvUdZ8WwE3Fay0FLiMFbZXJOiGxXe8Y1S647n8-Vw
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Voorheen konden we er op een visa voor 3 

jaar heen, maar nu nog 3 maanden. We hebben 

er echt zin in om iedereen weer te ontmoeten.  

Als we dan  half april weer terug komen naar 

Nederland, willen we veel kerken, groepen, 

jeugdavonden enz. gaan bezoeken, kortom, 

iedereen die belangstelling heeft voor ons 

werk  in Zuid-Afrika en Gambia. Dit gaan we 

weer doen door geheel Nederland. We 

bezoeken alle groepen en kerken en we 

beperken ons niet tot van welke 

denominatie u bent. We brengen het 

evangelie van Jezus, en Hem hebben we 

allemaal nodig. Frans wil ook wel de 

woordbediening doen in uw kerk en daarnaast 

een presentatie geven. 

We zijn beschikbaar in mei en juni 2023 en 
september 2023. Tussendoor gaan we naar de 

drie-jaarlijkse zendingsconferentie die in 

Duitsland is voor alle zendelingen die onder 

de paraplu van St. Nehemia zijn.   

U kunt zich hiervoor aanmelden door ons een 

email te sturen, dan kunnen we de datum 

overleggen:  carlyalkema@gmail.com 

 

De kerk in Zuid-Afrika in Oupad wordt 

door Martin en Diana Gelant gedaan op 

zondagmorgen. Daarnaast worden er nog meer 

activiteiten gedaan, waaronder een zang- en 

dansavond in Oupad. Dat wordt altijd goed 

bezocht. Ook elke week zijn er Bidstonden. 

Verder willen we via deze weg iedereen 

bedanken dat u voor ons bidt en ons 

financieel ondersteunt in het werk, zowel  

 
 

 
 

voor Immanuel Ministries als ons privé, zodat 

het werk van Immanuel Ministries in Zuid-

Afrika en Gambia altijd doorgang kan blijven 

vinden. Wat we privé krijgen, moeten we 

gebruiken om steeds die dure reizen te maken 

om er steeds weer naar  toe te kunnen gaan. 

We hopen dit zolang onze gezondheid het 

toelaat nog jaren vol te houden.  

Als we in Nederland zijn, zitten we ook niet 

stil, hoor. We evangeliseren veel. Frans 

spreekt regelmatig nog in kerkdiensten en ik 

geef getuigenissen. 

 

We hopen u in de volgende nieuwsbrief weer 

meer van het werk van Immanuel Ministries te 

laten zien, zowel vanuit Gambia als vanuit 

Zuid-Afrika. In Hem, Frans en Carly Alkema. 

 

 

   Voor adreswijzigingen, aan- of                                     Eventuele giften: Immanuel Ministries 

   afmeldingen nieuwsbrieven:                                          onder vermelding van Zendingsmissie  

   B. Buurman, Stinswei 5-10                                           of privé  Frans en Carly Alkema   

   9269 TD Veenwouden                                                

   e-mail: bendokkum@live.nl                                         IBAN: NL 95 RABO 0362209537 

                                                                                                                                                         

   Voorzitster van ons Thuisfrontcomité           Deze giften zijn aftrekbaar voor de 

   Tj. Joustra  Tel: 058 – 2561595            belasting want we hebben een ANBI status 

    e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl         www.immanuelministries.nl 
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