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Voor  christenen  is  Kerst  het  feest  van  de
komst van de Heer Jezus naar onze aarde.
Hij  was  de  langverwachte  Messias  en
Redder.  De diepste betekenis van Kerst is dat
God zelf  de moeite  nam om  als  mens naar
deze aarde te komen. God koos deze manier
om  de  mensheid  te  redden  van  zonde  en
onrechtvaardigheid. De manier waarop Hij de
overwinning  op  zonde  en  rechtvaardigheid
behaalde was zijn dood aan het kruis. Kerst is
het  Feest  van  het  Licht.  Jezus  noemde
zichzelf het Licht der wereld. In een vaak zo
donkere wereld brengt Hij licht. Zijn Licht, het
Licht van Zijn genade schijnt in de wereld.
Het is ons gebed en verlangen  dat velen dat
Licht gaan zien en tot geloof in Hem zullen
komen. 

Ondanks de vele taken die we mogen doen, is
toch  nog  altijd  het  belangrijkste  doel
waarvoor we hier in de eerste plaats zijn, om
het  Woord  van  God vanaf  de  kansel  te
mogen brengen en te evangeliseren, waar we
ook  zijn.  Na  de  woordbediening  geven  we
altijd  gelegenheid  dat  de mensen  naar  voren
kunnen  komen voor genezing en bevrijding.
Of  om  het  grootste  wonder te  ontvangen
doordat ze  hun hart aan de Heer geven en
volgelingen  van  Jezus  willen  worden.
Binnenkort  zullen  uit  de  gemeente  van  ons
gebouw  in  Oupad  verschillende  jongelui
gedoopt worden en daar zijn we de Heer zeer
dankbaar  voor.  We  hebben  geen  doopvont,
dus het gebeurt gewoon buiten in de Lagoon.
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Frans zet een stempel van Immanuel
Ministries in alle bijbels

Afgelopen  maanden  zijn  we  al  4  keer naar
George geweest (1 uur rijden bij ons vandaan)
om dozen vol met bijbels te halen. De honger
naar het Woord is erg groot. De arme kerken
hebben  ons  gevonden,  en  veel  voorgangers
komen  bij  ons  met  het  verzoek of  we  hun
gemeenteleden van bijbels kunnen voorzien.
Ook  aan  Youth  for  Christ  hebben  we  60
bijbels  kunnen  uitreiken  voor  een  vrouwen-
ochtend  die  ze  hadden  gehouden  voor
vrouwen  uit  de  arme  wijken.  We  hebben
bijbels in de Xhosa-taal, die zijn erg duur, en
bijbels in het Engels en in het Afrikaans. 

Afgelopen twee maanden hebben we op  elke
maandagavond extra diensten met een jonge
man,  Jeffrey  Claassen,  die  ook  een  sterke
bediening heeft van God. Soms komen er veel
mensen, maar ook wel eens avonden met maar
20 mensen. Maar dat geeft niet, God is aan het
werk. God geneest en zet mensen vrij

 Deze vrouw hier werd bevrijdt van demonen

Na heel veel vergaderingen met de gemeente
van Knysna en stadplanners enz. enz. Hebben
we nu dan toch een nieuw stuk grond gratis
gekregen om  ons  gebouwtje  van  White
Location opnieuw te herbouwen. Het is wel
een stukje grond waaraan veel moet gebeuren.
Het ligt op een helling met een diep gat. Dus
dat houdt in dat de grond helemaal vlak moet
worden. Ze kunnen er met een graafmachine
niet  meer  bij  komen,  omdat  alle  tijdelijke
Wendyhuisjes  al  geplaatst  zijn  en  ze  er  dus
niet meer tussendoor kunnen komen. De grond
moet dus met de hand worden verplaatst.  De
mannen zijn al voor de derde week bezig. De
grond  is  zo  hard dat  ze  het  eerst  met  een
pikhouweel  moeten  bewerken  en  daarna
kunnen ze het pas in de kruiwagen scheppen
om het te verspreiden en in het gat te gooien.
Het is erg zwaar werk voor de mannen, zeker
nu het hier erg warm is. Het is hier nu zomer. 

Hieronder ziet u de situatie vanaf de andere
kant. Op de achtergrond de nieuwe tijdelijke
Wendyhuisjes en op de voorgrond ziet u ons
stukje land waar het gebouw komt te staan.
Het gebouwtje wordt wat groter dan de vorige
en recht gemaakt. Dat was op de andere plek
toen niet mogelijk.  Het gebouw wordt nu 6
bij 10 meter. De vloer komt van de grond af.
De  vloer  hebben  ze  al  klaargemaakt  op  een
boerderij.  Ook de  wanden etc.,  zodat  ze  het
later meteen kunnen plaatsen. 



We hebben nu de grond, maar nu moesten we
dat  plekje  op  onze  naam  krijgen  met  een
plotnummer. Dat is inmiddels ook gelukt. En
nu we dat nummer hebben, moesten we weer
naar verschillende afdelingen en locaties van
de gemeente  om  elektriciteit  aan te  vragen
en water. We  zijn  er  wel  5  keer  opnieuw
geweest, maar alles is nu aangevraagd en de
afdeling  van  elektriciteit  heeft  al  positief
gereageerd. Nu  het  water  nog  en  eventueel
voor  het aanleggen van een wc. Het kost ons
veel  tijd  naast  onze  drukke werkzaamheden.
Het  is  al  een  wonder  dat  we  zo  snel  alles
hebben  gekregen,  want  ze  zeiden  dat  we
nergens  een  plek  zouden  krijgen  in  dat
gebied. Maar onze God kan alles, dat zie je
maar weer. 

Afgelopen maanden alle gezinnen bezocht van
het Gezins Sponsor Plan voor een jaarlijkse
update  van  elk  gezin. Elk  gezin  heeft  een
sponsor (bijna allemaal uit Nederland) die dan
een eigen gezin hebben die ze dan elke maand
sponsoren met een voedselpakket,  zodat ze
een beetje op de hoogte blijven van het wel en
wee van hun gezin.  Maar ik  moet  soms wel
een  paar  keer  terug  komen  als  er  niemand
thuis  is.  Dat  kost  veel  tijd  en  werk.  Ik  kan
meteen zien en  controleren of het gezin nog
aan  alle  voorwaarden  voldoet.  Zo  niet  dan
wordt  zo’n  gezin  vervangen  door  een  ander
gezin die het op dit moment meer nodig heeft.

We hebben op dit moment ruim 70 gezinnen.
Maar we zouden er erg graag meer bij willen
voegen, de nood is erg hoog.  Zie hoe je mee
kunt doen op onze website. 

Het is een heleboel werk om elk jaar iedereen
weer een update te sturen. Dit moet allemaal
op de avonden gebeuren in ons kantoor thuis.
Maar het geeft veel voldoening als de mensen
elke maand uw pakket ontvangen en weten
dat er tenminste weer eten is in die gezinnen.  

In het gevangeniswerk vinden wij beiden veel
voldoening. We zien de jonge mannen gewoon
veranderen  als  ze  een  tijdje  bij  ons  op  de
Bijbellessen zijn  geweest.  Als  ze  eenmaal
buiten komen zijn de verleidingen weer volop.
We  bidden  dat  ze  dan  standvastig  zullen
blijven.  We zien gelukkig vaak veel mannen
later terug in de plaatselijke kerken. Maar niet
iedereen blijft op het rechte pad en dan komen
ze weer terug en volgen dan toch weer onze
lessen.  In  de  maanden  december  en  half
januari  mogen we geen lessen geven. Er zijn
dan  te  weinig  bewakers  tijdens  de  grote
vakantie  hier.  De  jongens  zitten  dan  hele
dagen opgesloten zonder gelucht te worden.
Bid voor deze mannen tijdens de Feestdagen. 

We hebben ook weer  veel extra activiteiten
gehad de afgelopen tijd, zoals  Bingo voor de
kinderen en een avond voor de volwassenen.
Een  filmmiddag voor  de  kinderen.  Jammer
genoeg  zijn  we  deze  maand  niet  met  de
kinderclubs een dagje uit geweest. We hebben
gewoon  te  weinig  mensen om  met  de
kinderen  naar  de  zee  te  gaan.  Frans  en  ik
kunnen dit niet alleen doen. Hopelijk volgend
jaar wel weer in februari. De kinderen vragen
er steeds naar en wij vinden het vervelend om
te  zeggen  dat  het  nu  niet  kan.  Bid  dat  we
nieuwe  vaste  werkers  krijgen  om  ons  te
helpen  in  de  ministry.  Zie  op  onze  web-site
naar vacatures:  https://youtu.be/ThwnjeisbW8

https://youtu.be/ThwnjeisbW8


De  kinderclubs sluiten  we  ook  even  in  de
grote schoolvakantie. We hebben dit jaar voor
alle  drie  groepen  als  afsluiting  Kerstfeest
gevierd. Alle groepen hebben er van genoten
en wij ook. Als je al die blijde snuitjes ziet als
ze  een  heerlijke  grote  koek krijgen  en  nog
meer lekkers, besef je maar weer dat wat voor
ons  zo  gewoon  lijkt,  voor  hen  totaal  niet
gewoon is. Na het zingen en het Kerstverhaal
heeft  elk  kind  een  presentje  gekregen.  De
grote kinderen van de Discovery club kregen
een dagboekje, de  Gideons  en  Benjamins
hebben allemaal een kleurboek gekregen met
christelijke plaatjes en puzzeltjes en een pakje
met kleurpotloden.   

Na  het  gebed wat  ze  met  z’n  allen  hardop
hebben gezegd,  vlogen ze naar  huis om hun
schat gauw weg te brengen. Ik moet dan op de
straat gaan staan tot ze veilig weg zijn. Anders
pakken  de  grotere  jongens  uit  de  wijk  hun
spullen af. Sommige kinderen bewaarden hun
koek om het later te delen met hun broertje of
zusje thuis.  

We hebben op dit moment heel veel kinderen
en volwassenen die ’s morgens vroeg bij ons
E-pap komen eten. De kleinere kinderen gaan
al niet meer naar school, de grotere kinderen
moeten  examens  schrijven;  dat  doen  ze
trouwens elk  jaar  om over  te  gaan naar  een
nieuwe grade  of  level.   We hebben per  dag
wel  meer  dan  de  80  kinderen  die  komen
eten. Als we om kwart voor 8 aankomen, staan
ze  al  te  wachten  op  ons.  Sommige  grote
mannen  hebben  zo’n  honger;  die  eten  soms
wel drie borden met pap op.  

We  hebben  afgelopen  maand  ook  een  heel
grote  kledingmarkt  gehouden. We  hadden
zoveel kleding gekregen dat we met zo’n 15
man al een paar uur werk hadden om alles uit
te  zoeken  in  dames,  heren  of  kinderkleding.
De meisjes  van  YFC hebben  ons  er  prima
mee geholpen. Toen de deuren open gingen in
Oupad, stroomden de mensen binnen. Op een
gegeven  moment  waren  er  meer  dan  300
mensen met kinderen binnen. Je kon er niet
meer  tussendoor  komen.  Het  was  weer  een
waar  succes.  Een  paar  dagen  later  hebben
Frans en ik  de laatste  20 zakken in andere
arme wijken uitgedeeld. Er is zo’n nood. 

In deze  grote  schoolvakantie  gaat  Frans het
nieuwe  gebouwtje  in  White  Location
schilderen, ramen  inzetten,  vloerbedekking
leggen enz.,   en gaan we het  weer  helemaal
inrichten.  We  hopen  dan  de  deuren  weer  te
openen  als  de  scholen  weer  beginnen.  Dan
kunnen we ook daar weer met het voedings-
programma beginnen en dan start ik daar ook
met een kinderclub voor die kinderen daar uit
die wijk.  We  zullen daar ook een kerk gaan
stichten in dit Xhosa gebied. Bid ervoor a.u.b.

We willen iedereen via deze weg weer  heel
hartelijk bedanken voor al uw gebeden en
ondersteuning  van  het  afgelopen  jaar.  En
we danken de Heer voor al Zijn zegeningen.
Van harte wensen wij u allen vanuit Zuid-
Afrika rijke Gezegende Kerstdagen toe. 
In Hem, Frans en Carly Alkema.
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