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Deze tekst staat in Prediker en ook in 

Spreuken 20 vers 25 waar staat: “Mensen 

maken gemakkelijk de fout God iets te 

beloven, om daarna pas te beseffen wat zij 

hebben gezegd.”  

Iets beloven betekent dat je dat als een offer 

aan God wilt geven. Deze belofte wijst erop 

dat het verkeerd is snel iets te beloven en pas 

later te beseffen wat je hebt gezegd. God 

neemt beloften ernstig en eist dat ze 

uitgevoerd worden. Prediker 5 vers 1 zegt: 

”Denk eerst na voor u iets zegt en doe God 

geen overhaaste beloften.” Denk eerst na wil 

zeggen: “Wees voorzichtig.” Het is dom een 

belofte te doen die je niet kunt nakomen of om 

met God een spelletje te spelen door je belofte 

maar gedeeltelijk te vervullen. We hebben 

vaak goede bedoelingen als we iets beloven, 

omdat we God willen laten zien dat we 

vastbesloten zijn Hem te behagen. Het is beter 

geen belofte te doen, dan God iets beloven en 

je er vervolgens niet aan te houden. Het is nog 

beter om een belofte te doen en die te 

houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

We hebben de laatste maanden een 

moeilijke en toch ook weer een gezegende 

tijd gehad. We zijn nl. in deze periode twee 

keer onverwachts naar Nederland geweest. De 

eerste keer was eind maart voor 3 weken om 

afscheid te kunnen nemen van onze zoon 

Ritske. Toen we weer twee weken terug 

waren in Zuid-Afrika, werden we gebeld om 

zo spoedig mogelijk weer te komen.  Want het 

liep sneller af dan we verwacht hadden en 

moesten toen hals over kop weer naar 

Nederland voor zijn begrafenis. Door een 

noodlanding die we moesten maken in Spanje 

kwamen we later aan dan verwacht. We 

kwamen 1 minuut voordat de afscheidsdienst 

begon binnen. Onze zoon had de Heer zeer 

lief, dus hij is nu bij Zijn Heer en hoeft geen 

pijn meer te hebben en wij zijn blij voor hem. 

Wij als ouders zullen hem natuurlijk erg 

missen. Willen jullie bidden voor onze 

schoondochter en drie kinderen, dat ze 

gedragen worden door de Heer en dat de Heer 

hen voorziet in alles wat ze nodig hebben in 

deze  toch moeilijke tijd   

 

We willen ook iedereen hartelijk bedanken 

via deze weg voor al het medeleven dat jullie 

ons hebben getoond. Ook dat we 2 keer een 

auto gratis kregen om te gebruiken en een 

fijne plek om te wonen bij een broeder en 

zuster. Ook de  broeder die ons 2 keer gehaald 

en gebracht heeft naar Schiphol. De Heer 

zorgt altijd goed voor ons en daar zijn we heel 

dankbaar voor. Onze Ritske is nu bij de Heer 

en we zien elkaar daar straks weer. Ritske 

mocht 40 jaar worden en hij was God daar 

zeer dankbaar voor en wij ook.  
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De eerste bladzijde van deze brief was al een 

paar dagen klaar maar ik kon het niet afmaken 

omdat heel Knysna en omliggende plaatsen  

momenteel een rampgebied zijn. Dit is al de 

vierde dag dat er heel grote branden zijn. 

Knysna was geheel omsingeld door vuur. 

Niemand kon meer de stad in of uit, aan 

beide kanten van de N2 waren zulke grote 

branden dat het verkeer er ruim een dag niet 

meer door kon vanwege het vuur en de rook, 

je kon niets zien. Alle verkeer was lamgelegd. 

Wij konden gelukkig langs een sluiproute nog 

in onze gebouwen komen. 

  

Ook hadden we nog een verschikkelijke 

storm die het vuur nog sneller deed 

verplaatsen . Omdat het al meer dan een half 

jaar niet geregend had was alles kurkdroog. 

Er hoeft maar een klein vlammetje door de 

wind meegenomen te worden en er was 

opnieuw een brand.  

 

 
  Heel Knysna en omgeving stond in brand 

 

Op wel meer dan 25 plekken in het noorden, 

oosten, westen en zuiden van de stad braken er 

steeds nieuwe branden uit. Er waren die eerste 

dag al meer dan 70.000 mensen geevacueerd. 

Toen wij thuis kwamen van ons werk hoorden 

we achteraf dat alle mensen  uit onze woon  

appartementen ook al vertrokken waren. Maar 

dat hadden wij toen nog niet in de gaten. We 

zagen wel dat het vuur steeds sneller ons huis 

naderde. We hebben toen onze belangrijke 

papieren, Bijbels en computerspullen 

ingepakt.  

 

Toen hebben we twee grote tuinslangen 

aangekoppeld en overal emmers met water 

neer gezet om zodra er weer een vuurregen 

van boven van de berg kwam het onmiddelijk 

geblust kon worden. Frans is toen het dak 

van ons huis opgegaan in die storm met een 

tuinslang en heel ons dak en die van de 

buren kletsnat gespoten vervolgens alle 

bomen en gras rondom ons huis zodat het vuur 

niet meteen vlam kon vatten.  

Op een gegeven moment was het vuur dat 

brandde boven ons huis nog maar 50 meter 

bij ons vandaan. We stikten haast van de 

rook. Net toen we dachten dat we weg 

moesten gaan, draaide de wind en er viel 

een klein beetje regen. Doordat die wind 

draaide ging het vuur i.p.v. naar ons huis 

opnieuw naar boven. Toen kwam er gelukkig 

1 van de brandweerauto’s in onze buurt en 

hebben ze het vlak boven ons kunnen blussen 

en stoppen op die plek. Wat een geweldige 

God hebben wij toch, dank U Heer.   

Het was laat in de nacht toen we naar ons bed 

konden gaan. De volgende dag was er nog 

overal brand en rookte en smeulde het nog 

overal. Veel smog, rook en stank. Ook ons 

huis zat vol roet.  

 

Later hoorden we dat er die nacht alleen al in 

Knysna meer dan 500 grote huizen volledig   

zijn afgebrand. En meer dan 1000 huizen 

erg beschadigd zijn door de brand. Nu 

praten we alleen nog maar over de huizen van 

de rijke mensen in de rijke wijken.  

 

 
 

Alle scholen zijn al een paar dagen  dicht en 

de meeste winkels zijn gesloten. Iedereen is 

ondergebracht in verschillende locaties. Ook 

in ons gebouw in White Location slapen 

mensen die niets meer hebben. In Oupad is 

de brand niet geweest, maar daar zijn veel 

mensen hun huis kwijt door de harde 

stormen. Daken vlogen rond, huisjes zijn 

totaal omgewaaid, etc. Vanuit ons gebouw in 

Oupad wordt extra voeding uitgedeeld aan 

de gedupeerden en dekens uitgereikt. Het is 

ook nog steenkoud in de avond en ‘s nachts 

rond 4 graden. Het is hier nu winter.  

 

De derde dag was er nog overal smog en rook 

en veel branden ook in de dorpen rondom ons 

heen. Er zijn veel dieren verloren door de 

brand. Ook heel mooie bosgebieden zijn 



helemaal weggevaagd. Veel boerderijen zijn 

afgebrand en de velden zijn allemaal kaal. 

Vandaag is het de vierde dag van de ramp . 

Omdat er maar geen regen wil vallen, blijft 

alles smeulen. Omdat we weer storm en hele 

harde stormstoten hebben, zijn er weer  een  

heleboel vuren aangewakkerd. Ook is er 

weer in een nieuw gebied van de stad een 

grote brand uitgebroken. Ze hebben vandaag 2 

keer mensen opgepakt die waarschijnlijk 

branden stichten. Ze werden opgepakt met 

een ‘can’ benzine. Wie zoiets doet moet echt 

wel heel ziek zijn. Twee wijken in Knysna 

zijn totaal uitgebrand. We zijn er nog niet. 

  

Er zijn nu 100 brandweermannen uit 

Johannesburg gekomen om te helpen. De 

mannen zijn al dagen niet uit de kleren 

geweest. De helikopters vliegen de hele dag 

heen en weer om de branden te blussen. Ze 

gebruiken zoveel mogelijk water uit de 

Lagoon, want we zijn in Knysna ook bijna 

door onze watervoorziening heen door de 

droogte. 

 

Wij als zendingsorganisatie Immanuel 

Ministries willen natuurlijk graag zoveel 

mogelijk helpen, maar dat kan niet zonder 

uw hulp. We willen de gedupeerde mensen 

voedselpakketten uitdelen, kleding geven en 

warme dekens uitreiken. Mensen helpen 

hun huisjes weer op te bouwen, etc.                                                                             

 

Daarom willen we u vragen om geld te 

doneren voor deze mensen, zodat we toch, 

al is het maar een druppel op een gloeiende 

plaat, te kunnen laten zien dat Jezus ook 

hen voorthelpt in deze moeilijke situatie.  

 

Stuur uw goede gaven naar onze rekening 

die onderaan de nieuwsletter staat onder 

vermelding van slachtofferhulp.  

 
Nu, dit is een heel andere nieuwsbrief dan die 

u normaal van ons krijgt. Ik zal nu nog een 

greep doen uit alle activiteiten van de 

afgelopen tijd.  

 

 

            Kledingmarkt in Oupad  

Twee weken geleden hadden we weer een hele 

grote kledingmarkt in ons gebouw in Oupad. 

We hadden heel veel zakken opgespaard en 

die hebben we met veel vrijwilligers eerst  

allemaal uitgezocht en op de tafels gesorteerd 

in vrouwen-, mannen- en kinderkleding. Toen 

de deuren open gingen was het meteen 

stampvol. De mensen zijn altijd heel dankbaar 

voor de tweedehands kleding. Afgelopen week 

hebben we de restanten in twee middagen nog 

in andere wijken in Knysna uitgereikt.  

 

  
Deze vrouw neemt haar buit mee naar haar 

shack , ze heeft me wel 4 keer bedankt.  

 

We krijgen ook steeds meer volwassenen die 

’s morgens voor een ontbijt (de Epap) 

komen. Het is eigenlijk bedoeld voor kinderen 

die nog niet naar school gaan. Maar de nood is 

zo hoog dat er steeds meer komen. De 

werkeloosheid is ook verschrikkelijk hoog. 
En het is nu wintertijd dus de seizoenbaantjes 

zijn er ook niet meer, zoals tuinman of 

schoonmaakster bij vakantiehuizen.  

 

 
 

Frans spreekt weer regelmatig in verschillende 

kerken en de bidstonden worden soms slecht, 

en soms goed bezocht. De diensten in White 

Location gaan heel moeizaam op de zondag. 
De mensen komen wel als er extra diensten 

zijn door de week als er genezingen en 

bevrijdingen plaats vinden. Maar zondags zie 

je ze niet, dan gaan ze naar hun Sion’s kerken. 



 
     Gevangenis in Knysna, 440 mannen 

 

Wat waren de gevangenen blij toen ze ons 

weer zagen nadat we in Nederland waren 

geweest. We hadden gelukkig meteen weer 

een grote groep die naar onze lessen toe 

kwamen. Dit vinden we zelf ook een fijne 

bediening. We zien hier echt de levens van 

deze mannen veranderen.  

 

De voedselprogramma’s in de wijk Oupad en 

White Location lopen weer als een trein. We 

zijn dankbaar voor de vrijwilligers van 

Youth For Christ, die ons helpen met het 

voedselprogramma in Oupad en met het 

kinderwerk in Oupad en White Location.  

 
 

Dit is een groep die veel te laat was voor het 

eten, maar voor deze keer toch nog eten 

kregen dat ze in de hal moesten opeten, want 

in de zaal was het clubwerk al begonnen. 

 

 

 

 

 

 

The Gideons club op woensdag in Oupad 

 

 
The Explorers donderdags White Location  

 

De drie (b)engeltjes van Oupad die de hele 

dag om ons gebouw rondhangen.  

 
 

Meer kan ik helaas dit keer niet vertellen en 

laten zien. Ik hoop dat u overweegt een gift te 

doen voor alle gedupeerde mensen hier in 

Knysna door de storm en de verschrikkelijke 

branden. Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

In Hem verbonden, Frans en Carly Alkema. 
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