
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuwsbrief d.d.:  maart 2016  
 
Vertrouw op de HEER met heel je hart, 
steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem 
bij alles wat je doet,  dan baant Hij voor jou 
de weg. Spreuken 3:5,6. 

 

We weten dat God almachtig is, dat Hij het 
beste met ons voorheeft, maar te vaak 
vertrouwen we hier niet echt op. Stel u moet 
iets heel belangrijk doen. U hebt God 
gevraagd om u te helpen, en terwijl u met deze 
taak bezig bent, lijkt alles mis te lopen. Het is 
vaak op deze momenten dat we het leven in 
eigen handen nemen, dat we God niet meer 
vertrouwen. Vertrouw op de Here. Geloof 
dat Hij de Almachtige is, dat Hij vóór u is, dat 
Hij het beste met uw leven voorheeft. Dan 
zal Hij uw paden recht maken. We kunnen dit 
op twee manieren opvatten. Wanneer we op 
onszelf vertrouwen en ons eigen leven leiden 
zal ons leven een kronkelpad zijn, we zullen 
heen en weer geslingerd worden. Maar met 
God zal ons leven duidelijk zijn, zullen we 
wandelen op rechte paden. Een ander beeld 
is het volgende: Als we op God vertrouwen 
zal Hij onze paden effen maken. Hij neemt de 
hindernissen voor ons weg, Hij beschermt ons 
tegen struikelen en vallen. Wat een belofte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben een drukke tijd achter de rug. 
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al 
wel gehoord hebben, is het echtpaar dat ons 
kwam ondersteunen in de bediening, in 
december teruggeroepen door hun 
thuisgemeente in Nederland, omdat er heel 
grote huwelijksproblemen waren. Toen 
stonden Frans en ik er opnieuw alleen voor. 
Gelukkig geeft de Heer ons elke dag nog 
steeds zoveel kracht dat we kunnen blijven 
doorzetten. We hebben gelukkig wel drie 
middagen in de week hulp van een paar Youth 
for Christ meisjes uit Duitsland. En afgelopen 
maand is Nicolien Rosier uit Nederland hier 
drie weken geweest om ons te ondersteunen. 
 
Naast al het werk in de wijken en gebouwen 
zijn er voorbereidingswerkzaamheden, die 
we ‘s avonds en in de weekenden moeten 
doen. Frans preken voorbereiden, bijbelstudies 
voor de gevangenis, Vermont Centre en de 
Bidstonden. Carly, elke week drie kinderclubs 
voorbereiden, alle administratie van het 
Gezins Sponsor Plan, alle extra dingen 
organiseren, website, werkjes kinderclubs enz. 
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We hebben dit jaar ook gratis voor vijf  
kinderen schoolkleding met zwarte schoenen 
mogen uitzoeken in de winkel van Sam’s 
clothing in Knysna. De eigenaar, Tony, geeft 
ons ook al jaren vanuit zijn andere winkel met 
tweedehands kleding elke maand zakken vol 
met kleren die hij niet verkoopt en die kunnen 
wij dan weer uitgeven aan de arme bevolking.  
 

 
 
De E-pap is ’s morgens altijd een groot succes 
de kinderen staan al vroeg bij het gebouw te 
wachten en als we er aan komen, dan roepen  
ze altijd dat ze “stijve pap” willen hebben. Ze 
vinden de pap heerlijk en laten ons dan trots 
hun bord zien als ze alles hebben opgegeten.   
 

 
 
Het verhaal van mijn genezing opent nog altijd 
overal deuren om in kerken mijn getuigenis te 
geven. Hoe groot onze God is en dat er in de 
“Naam van de Heer Jezus alles mogelijk is”. 
 

 
 
 

 
Afgelopen maanden hebben we van een paar 
goede oude bekenden van ons uit Oupad 
afscheid moeten nemen omdat ze gestorven 
zijn. Allereerst van Lillie Steenberg (60 jaar), 
een oma die haar drie kleinkinderen al jaren 
lang opvoedde en afgelopen jaar haar man en 
twee zonen had verloren, die nog bij hen in 
huis woonden. Ze was een gelovige vrouw en 
putte daar haar kracht uit na al die rampzalige 
gebeurtenissen.  De kinderen hebben de laatste 
tijd dus veel mee gemaakt. Nu zal hun echte 
moeder hen proberen op te voeden. De moeder 
was een alcoholist, maar is nu vrij van  de 
alcohol. Moeder heeft intussen een klein 
zoontje gekregen van een andere man die haar 
in de steek heeft gelaten. De andere drie 
kinderen zijn gek op het nieuwe broertje. 
 
Verder hebben we Marritje moeten begraven. 
Zij had al jaren AIDS en woonde haast naast 
ons gebouw in Oupad. Ze paste niet goed op 
haar gezondheid. Gebruikte ook veel te veel 
wijn. Ze kwam wel eens dronken binnen op 
een Zangavond en danste dan de hele avond 
en zei dan na afloop dat zij de avond had 
gemaakt. Ze hield van de Heer, maar kon de 
drank niet weerstaan. 
 

 
 
Dit is Marritje een week voordat ze stierf ze 
was 39 jaar en was letterlijk vel over been.   
 
Ook onze oude vriend Jack is overleden. 
Frans is nog een paar keer bij hem in het 
ziekenhuis geweest. Zelfs op de laatste dag 
van zijn leven, maar toen was hij al niet meer 
aanspreekbaar. Frans heeft toen nog wel voor 
hem gebeden. Jack was een heel gelovige man 
en is ruim in de 80 geworden. Hij kwam ook 
altijd tijdens het voedingsprogramma lekker 
eten, en dan nog een bakje eten mee voor de 
volgende dag. Hij had in zijn jonge jaren 
iemand vermoord en is toen in de gevangenis 
tot geloof gekomen, en hij was nu een groot 
voorbeeld voor de gemeenschap van Oupad.  
 



De medische zorg in Zuid-Afrika is voor 
mensen die geld hebben in orde. Die kunnen 
naar een privé ziekenhuis gaan. Maar in de 
Staatsziekenhuizen gaat het er héél anders aan 
toe. Op vrijdagmorgen komt een buurvrouw 
van Oupad naar ons toe om te vragen of we de 
ambulance willen bellen, want haar man 
Koos had zijn heup gebroken. Ze had 
donderdagavond een paar keer gebeld, maar er 
was niemand gekomen. Frans heeft ook de 
hele dag gebeld en ze beloofden te komen. 
Maandagmorgen was de goede man nog niet 
opgehaald. Nadat Frans weer had gebeld, 
kwamen ze uiteindelijk en moest Koos naar 
George worden gebracht. Na 4 dagen hebben 
ze hem pas geopereerd en 2 dagen later was 
hij weer thuis in zijn schack van 2 bij 4 meter 
op een berg. Dan moet je je maar weer redden. 
 

 
 
Er wordt veel gebruik gemaakt van ons Bijbel 
project. Veel groepen en kerken komen bij 
ons met de vraag of we voor hen Bijbels 
hebben. We zijn dankbaar dat we trouwe 
sponsors hebben die ons maandelijks 
ondersteunen. Zo kunnen we Gods Woord 
weer doorgeven aan anderen. Hieronder ziet u 
een groep die bij YFC een kans hebben om 
een vak te leren. Maar ’s morgens hebben ze 
eerst ook een Bijbelstudie en nu kunnen ze 
hem zelf leren gebruiken en hierdoor tot 
geloof komen. Ook geven we elke week 
nieuwe Bijbels uit aan de nieuwe gevangenen.   
 

 
 

We zijn dankbaar dat de Heer ons regelmatig 
gebruikt om zijn Woord te verkondigen en in 
“Zijn Naam” voor zieken te bidden en mensen 
te bevrijden van demonische machten. Dit 
blijft altijd heel bijzonder. Je staat erbij en 
kijkt ernaar, zo voel ik het meestal. Als God 
aan het werk is, zie je grote veranderingen in 
levens van mensen en dat is geweldig. 
 
           Frans geeft hier een bemoediging 

 
               Carly bidt voor bevrijding  

 
 
Naast alle normale programma’s hebben we 
heel veel extra activiteiten gehad de laatste 
weken. Voor de Benjamins 4, 5, 6 jaar een 
Kinderfeestje. Voor de Gideonsgroep, de 
kinderen van 7, 8, 9, en 10 jaar,  een uitje naar 
de zee. Voor de Discovery-groep, de jeugd 
vanf 11 t/m 15 jaar, een party in het gebouw. 
De weersomstandigheden waren te onstabiel 
om naar de zee te gaan. Verder hadden we een 
Kinder Bingo-middag. Een Bingo-avond voor 
de volwassenen. Een paar Zangavonden etc. 
 

 
 



Frans en ik hebben veel voldoening in het 
werk wat we voor de Heer mogen doen in de 
gevangenis van Knysna. Hier zitten 440 
mannen gevangen. Elke week geven we daar 
Bijbelstudies en Counseling. We zien er echt 
levens veranderen. Ook geven sommigen echt 
hun hart aan de Heer. We hebben telkens 
grote groepen die onze lessen komen volgen. 
 

 
 
We mochten nooit een foto van dit werk 
maken, maar we hadden nu toch  toestemming 
gekregen dat één van de bewakers een paar 
foto’s van ons en de gevangenen zou nemen 
als de gevangen hun gezichten niet zichtbaar 
waren. We geven ze praktische Bijbellessen 
zodat ze die, als ze terug zijn in de 
maatschappij, kunnen gaan toepassen in hun 
eigen leven. We moeten ze echt soms nog heel 
veel normen en waarden leren. Wat voor ons 
gewoon en normaal is, hebben zij soms nog 
nooit aan gedacht. Ze schrijven alles op, zodat 
ze het nadien in de cel met elkaar kunnen 
bepreken als ze dat willen. Het is een heel 
hard leven hier in de gevangenis. Je moet 
sterk in je schoenen staan om ervoor uit te 
komen tegen de gangleden dat je voor Jezus 
gekozen hebt. Bid voor deze mannen. 
 

 
    Ook weer een Kledingmarkt gehouden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoera eindelijk komen we na drie jaar niet 
in Nederland geweest te zijn voor een lang 
verlof naar Nederland. We verheugen ons er 
erg op om onze kinderen en kleinkinderen (als 
ze ons nog herkennen) weer te ontmoeten. 
Ook al onze familieleden, vrienden, broeders 
en zusters in de Heer, kennissen, en iedereen 
die ons een warm hart toedraagt en voor ons 
bidt als we hier in Zuid Afrika in de frontlinie 
staan. We zullen vier  maanden in Nederland 
verblijven. We zullen de eerste maanden in 
veel kerken komen spreken en over ons werk 
een presentatie geven.  
 
Als U wilt dat we in uw kerk, school, 
vrouwenvereniging enz. komen spreken of 
een presentatie komen geven over al ons 
werk hier in Zuid-Afrika, dan kunt u ons  
uitnodigen via  carlyalkema@gmail.com We 
zijn de maanden mei, juni, juli en augustus in 
Nederland. Wacht niet te lang met reageren, 
want we hebben al heel wat afspraken op onze 
agenda staan. We zullen dit keer met een 
caravan rondtrekken door Nederland. 
 
Verder nodigen we iedereen uit om op 
zaterdag 21 mei ons feestje bij te wonen 
waarin we drie dingen zullen vieren waar we 
de Heer dankbaar voor zijn. We vieren Frans 
zijn 65e verjaardag, en dat we al 10 jaar 
mochten dienen in Zuid-Afrika en dat Carly 
al 15 jaar genezen is. Er wordt tijdens het 
feestje ook een presentatie gegeven van ons 
werk. Het begint om 2 uur in het gebouw 
Rehoboth, Hantumerweg 38, 9101 AB 
Dokkum. Dus noteer deze datum vast in Uw 
agenda. In Hem, Frans en Carly Alkema  
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