
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d.:  mei 2020 

 

 
 

Juist in deze tijd van crisis is het een tijd om 

uit te leven wie we zijn als christenen. Het is 

goed te weten dat we bij onze Hemelse Vader 

onze rust vinden. In een crisis val je terug op 

wie je echt bent. Nu kunnen we testen wat ons 

geloof waard is. We kunnen dit niet uit eigen 

kracht, maar vanuit de kracht die uitgaat van 

Jezus. Angst lijkt voor veel mensen groter te 

zijn dan het coronavirus zelf. Geloven 

betekent niet dat christenen niet vatbaar zijn 

voor corona, maar we zijn wel veilig bij onze 

God. Paulus zegt: ”Wees niet bezorgd.” 

Tijdens deze periode van het corona virus 

komt naar boven wat echt van waarde is. Het 

brengt ons als mensen terug naar het doel 

van ons bestaan. “Onze tijden zijn in Uw 

hand.” God houdt ons vast, in leven en 

sterven. We hoeven niet bang te zijn. Wij zijn 

in Hem, door Hem, van Hem. Dat maakt dat 

we rechtop kunnen blijven staan, ook in een 

crisis. We moeten blijven dienen, betrouwbaar 

en verstandig blijven. Dit is de tijd om te 

handelen als kinderen van God.     E-pap►  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf zitten we 

nog steeds vanaf 26 maart in de totale 

lockdown-fase 5. Vanaf 3 mei gaat fase 4  in, 

dan mogen de grote bedrijven weer op halve 

sterkte gaan draaien onder vele voorwaarden. 

De kinderen van groep 6 gaan op 20 mei 

weer naar school, de kinderen van groep 5 

gaan 3 juni weer naar school, zo gaat het 

totdat de laatste groep pas 15 juli weer naar 

school gaat, dus het duurt nog wel even 

voordat het alles weer normaal draait. Kerken 

etc. mogen nog niet beginnen in fase 4. Dus 

nog maar een poosje afwachten. 
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Na onze reis naar Gambia en Ghana zijn we 

meteen weer opgestart. We zijn weer met de 

E-pap begonnen in de ochtend. Daar is grote 

behoefte aan. We geven het niet meer aan  de 

volwassenen, alleen aan de kinderen.  

 

 
 

We hebben dit kunnen doen tot 26 maart, toen 

waren de scholen al gesloten. Heel veel 

kinderen stonden al te wachten als we aan- 

kwamen. We hadden soms over de 200 

borden per ochtend. Frans en ik  stonden er 

toen  al helemaal alleen voor. Alle YFC 

vrijwilligers waren al teruggeroepen naar hun 

eigen thuisland. Dus dat was veel werk omdat 

iedereen eerst ook nog zijn handen moest 

wassen voor ze naar binnen mochten.  

   
Frans heeft tot 26 maart elke maandagavond 

tijdens de onderwijsdiensten gesproken, en 

we hebben nog in de Flame en de Solid Rock 

een dienst kunnen verzorgen. Ook in Oupad 

hebben we op de laatste zondagmiddag met de 

gemeente nog Avondmaal met elkaar gevierd. 

 

 

 
 

Dit zijn Martin en Thirza Hofman met hun 

kinderen. Martin en Thirza zijn hier in 

februari 10 dagen geweest. De Heer heeft hen 

en ons bevestigd, toen ze alweer terug waren 

in Nederland dat ze hier zullen komen om 

voor Immanuel Ministries te werken. Dit was 

al een hele lange tijd een gebedspunt van ons 

en nu heeft de Heer ons gebed verhoord. Er 

zijn wel meer kandidaten geweest, maar dan 

zei de Heer telkens nee. Nu is het afwachten 

wanneer ze hier kunnen komen. Ze proberen 

nu nog of het a.s. december wordt. Maar door 

het virus kunnen ze op dit moment niet veel 

stappen doen. Dus afwachten anders wordt het 

volgend jaar december i.v.m de scholen voor 

de kinderen. We danken de Heer hiervoor. 

 

  
 

Ook hebben we nog visite gehad van Leo van 

Wijngaarden, Rob van Zon en Matthias de 

Groot. Ze kwamen hier om wat spreekbeurten 

te doen, maar ook dit werd afgelast i.v.m. het 

virus. Ze hebben ons geholpen met de E-pap 

die dag, en hebben heel Oupad rondgelopen 

zodat ze een indruk kregen van het werk hier.  

 

Het is altijd leuk om mensen uit Nederland te 

ontmoeten dan kunnen we weer even lekker 

Nederlands praten.  



 

 
 

Toen Martin en Thirza er waren hebben we 

ook nog een grote kledingmarkt gehouden in 

Oupad. Daar komen altijd veel mensen op af. 

Iedereen mag dan 5 kledingstukken uitzoeken 

en mee naar huis nemen.  

 

Toen we met de kledingresten nog naar andere 

wijken gingen, bepaalde de Heilige Geest me 

om even om het hoekje te zien bij een vrouw, 

en toen ik daar binnenkwam, lag deze vrouw 

op de grond met lucifers in haar hand ze 

had de parafine over de vloer gegooid en wou 

zichzelf en haar shack in de brand steken. 

Alles wat ze had, en dat was niet veel, lag 

gebroken op de grond. Ik was net op tijd. Na 

veel gepraat en dat ze zich telkens aan mij 

vastklampte, hebben we haar overgehaald om 

met ons naar het ziekenhuis te gaan. 

  

Toen we daar binnenkwamen, begon ze 

vreselijk te manifesteren. Ze was oersterk.  

De dokters hebben haar toen platgespoten.  

De volgende dag heb ik de hele dag bij haar in 

het ziekenhuis gezeten om samen te wachten 

voor een dokter die zou komen. Om een lang 

verhaal kort te houden. Het gaat nu weer beter 

met haar. Ze moet onder behandeling, want ze 

heeft zoveel meegemaakt. 2 keer verkracht, 

haar andere huis was afgebrand door haar 

verkrachter. Ze hebben haar kind 

weggenomen, omdat haar moeder over haar 

een leugen had verteld. Ze heeft haar hart aan 

de Heer gegeven en komt naar de kerk. Ze 

woont in een hele oude shack zonder water en 

elektriciteit. Ze is verworpen door haar 

moeder na haar geboorte, omdat ze te zwart 

was. We helpen haar met een voedselpakket 

en Frans heeft haar raam gerepareerd dat haar 

moeder telkens inslaat, en we hebben voor 

haar een lamp gekocht die op zonlicht kan 

opladen, want anders zat ze de hele avond in 

het donker met een stompje kaars. Wij kunnen 

ons niet voorstellen hoeveel leed achter al 

deze mensen schuilt. 

 

 

Naast onze andere clubs ben ik ook nog 

meteen een nieuwe club gestart voor tiener- 

meisjes. We noemen ze de Deborah’s. Na 

drie weken kwamen er al rond de 35 meisjes 

elke week. Hier was dus echt behoefte aan. Ik 

kan nu echt een vertrouwensband met hen 

opbouwen, zodat ik invloed kan hebben op 

hun leven inzake reinheid, geen sex voor het 

huwelijk, geen abortus etc. vanuit Bijbels 

perspectief. Naast het serieuze gedeelte 

dansen we op veel worshipsongs met 

bewegingen. En we doen elke week iets 

bijzonders, zoals nagels lakken, drama, 

modeshow enz.   

 

 
 

Ook alle andere clubs lopen als een trein. De 

Gideonsgroep is op woensdagmiddag en is 

een hele grote groep. Zeker nu we alles alleen 

moeten doen is het moeilijk om rond de 45 

kinderen in toom te houden.  

 

 
  

De Benjamins zijn op vrijdagmiddag en die 

kunnen we nog wel aan. Dat zijn de kleintjes 

van 4, 5 en 6 jaar. Is erg leuk om te doen. 

  

 



 

 

Op maandagmiddag hebben we de Discovery 

groep die werd voorbereid door YFC. Die 

vrijwillers zijn er niet meer, dus we zullen die 

waarschijnlijk na de lockdown ook weer zelf 

gaan doen. Dat is de jeugdgroep boven de 11 

jaar. Dat is ook een flinke grote groep.  

 
 

Het Voedselpakketten-programma hebben we 

ondanks het verbod toch door laten gaan. De 

kinderen en de grote mensen hebben honger. 

De regering beloofd wel van alles, maar we 

zien er in onze wijken nog niets van. In plaats 

van een pakket hebben we ze deze keer geld 

gegeven zodat ze zelf hun voesel kunnen 

kopen, want de pakketten waren niet 

beschikbaar in de winkels. Geld geven dit keer 

was niet zo’n groot probleem, want Zuid- 

Afrika heeft in deze lockdown ook alle drank- 

en sigarettenverkoop bewust gesloten. Zodat 

ze daar geen geld aan kunnen besteden. 

We hebben het door het autoraamje uit- 

gedeeld om ons zelf te  beschermen, want de 

Oupadders luisteren niet naar de voor-

schriften die er zijn om afstand te houden enz.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moses heeft wel de 22 voedselpakketten 

gewoon kunnen uitreiken in Gambia gelukkig.  

We hebben de grond in Gambia gekocht en 

gaan na de lockdown starten met bouwen. 

 

 
 

Dit meisje zit ook in de lockdown.De kinderen 

vervelen zich heel erg, ze hebben niets te doen 

en ook geen speelgoed om zich mee te 

vermaken. En de honger is vreselijk en wij 

mogen nog steeds niet beginnen met de E-pap. 

 

 
 

Iedereen Gods onmisbare Zegen toegewenst, 

              Frans en Carly Alkema. 
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