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“Zie ik verkondig U grote blijdschap.”
De grote blijdschap start met de geboorte van
Jezus Christus. En zal blijven duren vanaf dat
ogenblik, voor alle eeuwigheid. Niets kan die
blijdschap nog tegenhouden of veranderen.
Deze blijdschap is dan ook een heilige
vreugde, blijdschap in zijn meest pure vorm.
De blijdschap door de uitspraak “ Ere zij God
in de hoge” is van God zelf afkomstig. De
vreugde is dat God met ons is, Immanuel.
God heeft gekozen voor ons. God komt tot de
mens als Redder. U is heden de Heiland
geboren. Dus aan jou (u) persoonlijk is heden
de Redder geboren, de Gezalfde, God zelf.
Onze wens is dat die grote blijdschap ook voor
jou (u) persoonlijk begint. Laten we open
staan voor de blijdschap die ons ten deel is
gevallen, redding door genade, tot ons
gebracht door een kind in een voederbak.

Elke maand delen we heel veel Bijbels uit. We
vinden het nl. erg belangrijk dat de mensen
thuis een Bijbel hebben om te kunnen lezen en
dat ze gaan groeien in het Woord. Deze
Bijbels op de foto gaan naar een kerk waarvan
de pastor pas is overleden. Zijn vrouw en
zonen nemen nu de taken over. We geven ook
wekelijks Bijbels uit aan nieuwe gevangenen
die bij onze Bijbelstudies komen.
We zien hoe God bezig is met de mannen in
de gevangenis. Er zijn weer verschillende
mannen tot geloof gekomen en hun hart aan
de Heer hebben gegeven. Dat is beslist niet
gemakkelijk als je in de gevangenis zit. Je
word uitgelachen en je moet sterk zijn om het
vol te houden. Byron, een jonge man die al
voor de zesde keer in de gevangenis zit, is
inmiddels ook uit ‘gang 28’ gestapt en dat is
niet zonder gevaar. Het kan je je leven kosten.

We willen via deze weg iedereen héél hartelijk
bedanken die op één of andere manier heeft
meegewerkt aan de Bazar die in Rehoboth te
Dokkum gehouden is. De opbrengst wordt
volledig gebruikt voor ons werk onder de arme
bevolking in Zuid-Afrika.

Met dit team uit George hebben we een hele
mooie gezegende driedaagse campagne
gehouden in ons gebouw. Het thema was
satanisme. Er zijn verschillende mensen
bevrijd. We mochten bidden voor een vrouw
die nadien vertelde dat er een zwart geraamte
uit haar gekomen was, en voor een vrouw met
een onreine geest die bevrijd werd in de
Naam van onze Heer Jezus.

Dit is tijdens één van de diensten waarin een
drama werd uitgevoerd. Het ging over alles
wat ons van God af kan houden en dat werd
toen op het kruis gebracht. Bijvoorbeeld
pornografie, schuld en schaamte enz.

De Heer is een geweldige God die op elk
moment van de dag ons kan gebruiken.
Vaak als ik in de wijk rondloop, word ik
gevraagd om voor mensen te bidden. Het kan
van alles zijn: voor werk, voor een beter huis
enz. maar ook veel voor genezing. Er was een
vrouw met pijn in haar nieren en ze had daar
medicijnen voor van de dokter, maar toen ik
voor haar bad was de pijn geheel verdwenen.
Ze was zo verbaasd dat de Heer dat voor
haar had gedaan. Een oma met een kleinkind
die de hele mond en keel vol blaasjes had en
niet kon eten en drinken, ook had ze hoge
koorts. Na het gebed was alles weg en kon ze
weer lekker eten. De oma kwam speciaal naar
onze wekelijkse Bidstond op woensdagavond
om dit nieuws aan ons te vertellen.

Ook deze vrouw, ze zit al jaren in een rolstoel, want haar benen zijn geamputeerd door
suikerziekte. Ze had erge hoofdpijnen en
vreselijke pijnen in haar rug, armen, benen en
nek. Je kon haar handen niet aanraken, dan
kromp ze ineen van de pijn. Na het gebed in
de machtige naam van onze Heer Jezus was
alle pijn verdwenen en kon ze me gewoon
knijpen met haar handen.

Deze foto is tijdens een Kidspraise in het
gebouw van Oupad. Dee Olivier de vrouw van
de pastor uit de Vineyard Church komt dit
doen met de kinderen. Zij is ontzettend goed
om de kinderen liedjes te leren met gebaren en
ook om ze stil te laten wezen voor God.
Nadien hebben we alle kinderen gezegend.

Frans spreekt regelmatig op zondag in
verschillende kerken. Elke maand spreekt hij
ook altijd in deze kerk, we zijn er kind aan
huis. Het zijn altijd blijde diensten met veel
gezang en dans en met veel lawaai, zodat onze
oren daarna nog wel meer dan een dag fluiten.

De clubs van de kinderen worden altijd goed
bezocht. De kinderen krijgen elk na 10 keer te
zijn geweest een klein presentje om hen te
stimuleren. Ik heb drie kinderclubs in de
week en dat is een heleboel voorbereiding om
voor alle leeftijden weer wat nieuws te
verzinnen en dat het ook interessant blijft
voor de kinderen. Dit moet ik altijd in de
avonduren voorbereiden. Maar we genieten er
altijd van als we met de kinderen voor de Heer
zingen. We bidden ervoor dat ze de verhalen
gaan onthouden en onderhouden in hun leven.
We mogen steeds zaaien in deze jonge
harten. De Heer moet de wasdom geven.

Onze vier voedingsprogramma’s in Knysna
worden altijd goed bezocht. In het gebouw van
Oupad kan het in de wintertijd oplopen tot
220 per dag, nu het weer zomertijd is rond de
150 mensen per dag. In de zomer vinden
mensen vaak een tijdelijk baantje als
tuinman of werk in de huishouding bij mensen
die hier vakantie komen houden.

Het voedingsprogramma is van 3 uur tot half 4
maar sommige kinderen komen soms na 4 uur
nog vragen om eten. De kinderclubs zijn dan
al begonnen en mogen ze, als er nog eten is, in
de hal op de grond nog even lekker na eten.

Toren van Babel werkje

In de voorjaarsvakantie (dan is het bij jullie
herfstvakantie) hadden we weer een speciaal
programma voor de kinderen om ze zoveel
mogelijk van de straat te houden. We hadden
een filmmiddag en een middag dat we met de
kinderen een Kinder Bingo hebben gehouden.

Het uitreiken van de voedselpakketten in de
wijk White Location.
Als we door de wijk lopen hebben we altijd
een kinderschaar achter ons aan. Op deze foto
ziet u ook Rebekka Bruin die drie maanden
als vrijwilligster bij ons is geweest. We
hebben ook nog meer Nederlanders op visite
gehad, nl. de Fam. Stam uit Velthoven die in
Europa onder vrachtwagenchauffeurs het
goede nieuws verspreiden, en twee dames uit
Zuidhorn, die vriendinnen waren van Lora.
Het Gezins Sponsor Plan geeft me ook veel
werk, elk jaar in december krijgt iedere
sponsor een update van hun gezin dat ze
sponsoren. Het probleem is dat op de tijden
dat ik door de wijk ben, zij meestal niet thuis
zijn. Moet soms wel vier keer overal naar toe
klimmen om een gesprekje met ze te hebben
en een nieuwe foto van het gezin te nemen.
Daarna moet ik het natuurlijk ook allemaal
nog op de computer verwerken. Maar we zijn
heel blij met de mensen die deze mensen
ondersteunen met een maandelijks voedselpakket. Als u ook wilt helpen, zie op onze
website: http://www.immanuelministries.nl/
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Dit alles zijn nog maar een paar onderdelen
die we allemaal doen. Het gebouw in Oupad
wordt dagelijks gebruikt en staat bol van
activiteiten.

We willen langs deze weg iedereen bedanken
voor al jullie ondersteuning afgelopen jaar, al
de gebeden en financiële hulp. We waarderen
het ten zeerste. En we willen jullie allemaal
Gezegende Kerstdagen toewensen en een
gelukkig Nieuwjaar. In Hem, Frans en Carly.
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