
Extra nieuwsbrief

Vorig jaar rond deze tijd ontving u van ons, de Thuisfrontcommissie van Frans en Carly Alkema, een extra 
nieuwsbrief. We hielden toen voor het eerst een bazar, om zo het werk van Frans en Carly te ondersteunen. 
We hebben toen een hele fijne dag gehad met een geweldige opbrengst van bijna 1500 euro.
U begrijpt dat we graag weer zo’n gezellige bazar willen organiseren en hopen opnieuw op een mooie 
opbrengst voor de voedselprojecten.
Zaterdag 8 oktober DV wordt de bazar gehouden in gebouw Rehoboth, Hantumerweg 38 in Dokkum. Om 
10.00 uur gaan de deuren open tot 15.00 uur. 

Frans en Carly zijn net weer vertrokken naar Knysna in Zuid Afrika, na een verlof van vier maanden. Ze zijn 
in deze verlofperiode op veel plaatsen in Nederland geweest en hebben veel verteld van het (vele) werk dat 
ze daar doen. Ze zijn heel dankbaar voor alle belangstelling en gebedsondersteuning die ze mogen ervaren 
voor het werk van Immanuel Ministries. 
Wij, als Thuisfrontcommissie en achterban, zijn onder de indruk van hun inzet, energie en bewogenheid. 
Maar ook zijn we geraakt door de grote nood, daar in Oupad. We kunnen ons hier in Nederland, in het rijke 
westen, bijna niet voorstellen onder wat voor erbarmelijke omstandigheden, de mensen daar in de 
sloppenwijken leven. Daarom willen we ons ook van harte inzetten om Frans en Carly te ondersteunen bij 
hun werk en hen daar ook mee te bemoedigen. Zij zijn geroepen om daar te werken, wij mogen vanuit 
Nederland ons steentje bijdragen.

Een van de mogelijkheden om dat te doen is de komende bazar. Veel mensen zijn al weer druk bezig met 
handwerken, knutselen, jam koken enz. Ook worden er al goederen ingezameld, boeken, speelgoed enz. Er is
weer veel moois te koop! Natuurlijk is er weer koffie en thee, maar ook soep en snert te koop.  Dankzij de 
vrijgevige middenstand van Dokkum zijn er ook weer mooie prijzen en prijsjes te winnen met het Draaiend 
Rad. 

Graag willen we u/jullie als geïnteresseerde nieuwsbrieflezers van harte uitnodigen voor deze bazar.
We zijn ons bewust dat de nieuwsbrief van Frans en Carly door het hele land gaat, en dat u mogelijk niet in 
de gelegenheid bent om de bazar te bezoeken. Mogen we u vragen om  deze activiteit toch te steunen ?
Wilt u voor de organisatie van deze dag bidden, dat alles goed mag verlopen, dat er genoeg medewerkers 
mogen zijn, dat er veel mensen mogen komen en dat we een mooie opbrengst mogen hebben voor de 
voedselprojecten van Frans en Carly Alkema in Knysna.
Maar ook dat door de bazar er meer aandacht mag zijn voor het werk van Immanuel Ministries en de 
naamsbekendheid mag toenemen. Zodat er weer meer gebed mag zijn voor hun werk en misschien ook meer 
giften of deelname aan het sponsorplan.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via de mail of telefonisch.

Met hartelijke groeten,
namens de Thuisfrontcommissie van Frans en Carly Alkema,

Riekie Bos- Feenstra  –  riekie_bosfeenstra@yahoo.co.uk – telnr. 0519 223818

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