
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d.:  September 2015 

 

 
 

“Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 

angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk 

u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u met 

mijn heilrijke rechterhand” Jesaja 41 : 10. 

 

We moeten niet bang zijn, want punt 1: God is 

met ons (“Ik ben met u”). Punt 2: God is een 

relatie met ons aangegaan (“Ik ben uw God”) 

En punt 3: God verzekert ons van Zijn 

kracht, hulp en overwinning over de zonde 

en de dood. Bent u zich bewust van alle 

manieren waarop God u al heeft geholpen?  

 

Deze woorden zeggen iets over wie God is. 

Hij wil niet dat u bang voor Hem bent. Hij wil 

dat u Zijn kind bent. Ware liefde sluit angst 

uit. Als je weet wie God is, heb je geen angst 

voor straf. De Heer roept zijn volk op om 

persé niet bang te zijn. Hier spreekt niet 

zomaar een lieve God, tegen zomaar een 

gelovig mens, hier spreekt de God die 

vasthoudt aan wat Hij is begonnen. Daar 

mogen we in geloof op rekenenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans en ik hebben een héél drukke periode 

achter de rug, omdat we er een poosje weer 

totaal alleen voor stonden. Maar gelukkig 

hebben we dit ook weer overleefd. 

 

 
 

Inmiddels zijn Felix en Wilma de Haan ons 

komen helpen. Ze zijn op 17 juli bij ons in 

Zuid-Afrika gearriveerd. Ze zullen veel van de 

praktische zaken van ons overnemen, zodat 

wij ons weer meer op onze eigen roeping 

kunnen concentreren. Zoals preken, kerken 

toerusten, evangeliseren, Bijbelstudies, bidden 

voor zieken, Bijbelschool,  clubwerk, enz  
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Deze periode was het hier bij ons in Zuid-

Afrika winter. Dat houdt in dat het overdag 

van 10 tot 3 uur wel rond de 20 graden is, 

maar de rest van de dag, ‘s avonds en nachts 

zo’n 5 graden en dat is erg koud in huis als je 

geen verwarming hebt. Daarnaast hadden we 

ook nog veel avonden in de week geen 

elektriciteit, dan is het echt erg lastig om alle 

voorbereidingen die we ‘s avonds moeten 

doen, voor elkaar te krijgen. Afgelopen week 

hebben we in ons huis een paar accu’s met een 

omvormer laten installeren zodat we op ons 

kantoor een lamp en de computer kunnen 

blijven gebruiken. Daar zijn we erg blij mee.   

Maar de winter houdt hier in Zuid-Afrika ook 

in dat er nog veel meer mensen werkeloos 

zijn dan in de zomer. Er is nl. in de zomer veel 

seizoenswerk voor de mensen hier in Knysna 

met al het toerisme dat hier is. Ook de 

criminaliteit stijgt dan nog meer dan anders, 

omdat mensen radeloos zijn als ze niets te eten 

hebben. In 1 maand tijd was er in ons 

wooncomplexs al negen keer ingebroken. Dit 

gebeurt gewoon op klaarlichte dag. 

          

 
 

Bij de 4 voedingsprogramma’s komen er 

steeds meer; het record is nu 245 mensen in 

Oupad. We geven ze lekkere maaltijden 

zoals: macaroni, samp en beans, spaghetti, 

maispap met vis, rijst met saus, enz. enz. In 

elke maaltijd doen we altijd verse groenten, 

zodat ze hun vitaminen ook binnen krijgen. 

 

 

 
 

’s Morgens krijgen de kinderen als ontbijt  

een maispap met een smaakje, die boordevol 

vitaminen en mineralen zit. Deze maispap heet   

E-pap. De kinderen die nog niet naar school 

gaan en de mensen die geen werk hebben, 

komen vroeg in de ochtend om deze pap te 

eten. Er zijn vaak erg kleine kinderen bij die 

we nog moeten voeren. De ouders laten ze 

maar gewoon lopen en rekenen er maar op dat 

wij ons ermee redden.  

 

Dit jaar hebben we ook weer een schoenen 

actie kunnen houden. Verleden jaar hadden 

we de kleinere kinderen schoenen gegeven. 

Dus hadden we besloten om nu de wat grotere 

kinderen schoenen uit te reiken. We hadden 

230 paar schoenen gekocht in 5 verschillende 

maten. Op de afgesproken tijd was de toeloop 

zo groot dat we ze op stoelen in de zaal 

hebben neergezet en in rijen hebben laten 

komen om te passen. Het was een hectisch 

gebeuren maar na ruim een uur waren alle 

schoenen uitgedeeld. Ze waren ontzettend blij 

met hun schoenen. De meeste kinderen hebben 

alleen schoolschoenen, die ze niet aan mogen 

als ze thuis zijn dan lopen ze in de winter 

altijd op “kaal voete” zoals dat hier heet.  

 

 
 

We hadden 25 mooie dekens ontvangen via 

Youth For Christ en hebben die aan zeer arme 

mensen kunnen uitdelen. Ook dekens gegeven 

aan mensen die hun huis en al hun spullen 

verloren hadden door een brand.  



 

Een maand later kwam de Oakhill School, dat 

is een privé-school in Knysna, die een actie 

had gehouden met de leerlingen, en ze 

kwamen met hun leraren ons bezoeken en ze 

brachten een paar honderd  lekker  besmeerde 

boterhammen mee voor de mensen van 

Oupad.  Daarnaast nog dekens en iets lekkers 

voor alle kinderen om uit te delen. We 

hebben de leerlingen mogen vertellen wat de 

Heer allemaal gedaan heeft én doet in ons 

leven, en ik heb mijn genezingsverhaal aan 

hen kunnen vertellen.  We vinden het heel 

bijzonder dat deze school zich nu voor 

Immanuel Ministries interesseert en er zullen 

in de toekomst meerdere acties door deze 

leerlingen worden ondernomen is de bedoeling 

zoals misschien een uitje met de kinderen. 

 

 
 

In de winter hebben de schoolkinderen hier 

drie weken vakantie. Ze hebben dan 

helemaal niets te doen en hangen maar wat 

rond op straat. Wij hebben dan verschillende 

extra programma’s voor ze. We hebben een 

filmmiddag gehad voor zo’n 200 kinderen. 

Een Bingomiddag voor de kinderen van 8-14 

jaar. En de kinderen die de meeste keren op de 

kinderclub waren geweest, mochten naar een 

pizzeria om zelf een pizza te maken. 30 

kinderen waren mee, 15 van de kinderclub 7-

9 jaar en 15 kinderen van de club 10-13 jaar.  

  

 

 

Veel van de kinderen aten hun pizza niet op, 

ze namen hem mee naar huis om met hun 

familie te delen. We waren eerst nog met ze 

naar het Waterfront geweest en hebben daar 

een poosje rondgekeken. Dat is van hun huis 

misschien maar drie km verderop, toch heel 

veel kinderen waren er nog nooit geweest. 

Was wel een drukte van belang voor ons, want 

Frans en ik waren met deze 30 kinderen 

alleen op stap. Ook zaten we met z’n allen in 

onze auto, we hadden letterlijk onze wagen 

vol geladen. 

 
 

Niet alleen die dag hadden we de auto vol, 

maar ook de hele week erna hebben we elke 

dag ruim 35 kinderen naar de Holiday club 

gebracht en gehaald,  naar een  sportveld van 

Knysna, waar YFC een kinderprogramma had. 

Zo kwamen ze de vakantie mooi door.  

 

Naast al onze voorbereidingen voor alle 

club- en jeugdwerk, Bijbelschool, 

Bijbelstudies in de gevangenis en Vermont 

Center, preken maken voor de zondag enz., is 

er ook altijd veel computerwerk te doen op 

het kantoor in Oupad. 

  

 
 

De administratie van alle kinderen die op 

club komen, het Gezins Sponsor Plan, de 

flyers die gemaakt moeten worden voor de 

speciale evenementen, toestemmingsbriefjes 

van de ouders als kinderen meegaan in onze 

auto, alle kleurplaten en werkjes uitprinten, de 

boekhouding enz. noem maar op, altijd werk .  



We hebben ook een week lang Jeugd- 

diensten gehouden in het gebouw van Oupad. 

Er kwamen elke avond veel bezoekers. We 

hadden  iedere avond  een andere Jeugd 

spreker en veel jongelui hebben hun hart 

aan Jezus mogen geven. Ook de worship elke 

avond was geweldig. 

 

 
 

De Zangavonden blijven ook altijd een groot 

succes. Het is dan stampvol met jong en oud. 

Mensen staan overal ook in de hal, het gebouw 

is nu al gewoon te klein. Meer dan 250 

mensen en iedereen prijst de Heer dan door 

luidruchtige liederen, door harde muziek en 

veel dansen met gestamp. Het is altijd weer 

een hele belevenis.  Frans en ik dragen meestal 

oordoppen want anders horen we ’s nachts nog 

de muziek in onze oren, maar zij schijnen er 

geen last van te hebben. Deze avonden zijn 

altijd prachtig om mee te maken. Frans en ik 

genieten hier echt van want dit is wat we in 

gedachten hadden toen we naar Zuid-Afrika 

vertrokken. Gebouw vol mensen die de Heer 

loven en prijzen en al gaat het op een andere 

manier die wij in Nederland gewend zijn de 

Heer bouwt zijn troon op deze lofgezangen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elke maand geven we in Oupad en in White 

Location Voedselpakketten uit aan de zeer 

arme mensen die of geen inkomen hebben of 

bijna niets krijgen. We geven inmiddels elke 

maand 53 van deze pakketten uit. Maar we 

hebben er nog veel meer nodig. Wilt u ervoor 

bidden of u soms ook een gezin wilt gaan 

ondersteunen? Dat zou een wereld van 

verschil maken voor zo’n gezin. Zie voor meer    

informatie http://www.immanuelministries.nl/ 

 

 
 

Het clubwerk is altijd een leuk onderdeel van 

de week. We hebben goede contacten met de 

kinderen. Het gevangeniswerk wordt ook erg 

gezegend, we hebben momenteel een groep 

van 25 mannen die onze Bijbellessen volgen.  

 

Bid voor onze 3 jarige visa die we binnenkort 

weer moeten aanvragen, dat we het zonder 

enige tegenstand meteen in 1 keer zullen gaan 

ontvangen. Bid voor nieuwe werkers, zie 

naar de twee vacatures op onze website. 

In Hem, Frans en Carly Alkema 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                         Opgeven nieuwsbrieven                Eventuele  Giften:                                

                                         R. Alkema, Wylster 16,                            Immanuel Ministries voor de zendings- 

                                         9101- ZA- Dokkum      missie van Frans en Carly Alkema 

                                         e-mail: rm.alkema@hetnet.nl  

                                         Ook voor adreswijzigingen.                IBAN NL 95 RABO 0362209537. 

                                         Voorzitster van ons Thuisfrontcomité               Deze giften zijn aftrekbaar voor de 

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

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

 

http://www.immanuelministries.nl/
mailto:rm.alkema@hetnet.nl
mailto:j.a.joustra@kpnplanet.nl
http://www.immanuelministries.nl/

