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Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat we in een
unieke tijd leven. Niemand van ons heeft
zoiets meegemaakt. Er is een virus gaande
over de wereld waardoor hele landen worden
platgelegd, mensen gaan dood of op z’n minst
gevangen genomen door angst. En angst richt
wel net zoveel schade aan als het virus zelf.
Paulus zegt hier in Filippi dat we een gift van
vrede van God ontvangen. Dus op ieder
gebed en hartekreet is Zijn vrede. Vaak
denken we dat we niet worden verhoord,
waarom blokkeert mijn gebed? God heeft
allang tot ons gezegd: “ Hier is Mijn vrede
die alle verstand te boven gaat. Neem het en
laat het in uw hart regeren terwijl Ik alles ten
goede voor u uitwerk! We worden in Gods
vrede bewaard, totdat Zijn belofte is
uitgewerkt door de H.G.
Vrede hebben, innnerlijke vrede, is niet een
ontkennen van de werkelijkheid. Er kan van
alles gebeuren in je leven, maar jij bent veilig.
Die wetenschap geeft je vrede. Wil je vrede
ervaren in je leven? Houd vast aan Wie niet
verandert. Houd vast aan wat boven alles gaat.
God weet wel hoe alles in elkaar steekt, wat je
nodig hebt, hoe je verleden was, hoe je
toekomst eruit gaat zien. Hij houdt van je.

Wij hebben vanaf begin maart in de lockdown gezeten. Vanaf 15 augustus zitten we nu
in level 2. Maar het aantal gevallen neemt nog
steeds toe in ons gebied en provincie. Er zijn
nog veel maatregelingen die we in acht
moeten nemen. Dus een masker dragen, je
temperatuur wordt overal gemeten en je
handen worden overal ingespoten met een
ontsmettingsmiddel en we hebben nog steeds
een avondklok. Ook de vliegvelden zijn nog
steeds gesloten. We mogen gelukkig, als we
dit allemaal in acht hebben genomen, met 50
mensen die op ruime afstand van elkaar zitten,
weer kerkdiensten en bijbelstudies houden.
Bedrijven kunnen weer op volle sterkte gaan
draaien, want de economie is hier vreselijk
slecht. Dus daarom is er nu een verlichting van
de lockdown naar level 2.
De mensen zijn hier radeloos, er was al een
erge werkloosheid, maar nu nog veel meer.
Heel veel winkels en bedrijven zijn failliet
gegaan. Ook zijn er nu geen vakantiegangers,
want de grenzen zijn nog steeds dicht. Dus
geen baantjes in hotels en restaurants,
kooksters, tuinmannen, schoonmaaksters. Dit
soort werkjes doen de meest arme mensen
vaak voor het seizoen. Nu is dat allemaal ook
nog weggevallen. De mensen lijden honger.

In rijen wachten voor pak miliemeel

We kunnen momenteel geen grote kledingmarkten houden in onze gebouwen dus doen
we het overal op straat, in verschillende
wijken. Het is hier nu winter, koud en storm
en regen. Ook hebben we steeds weer elke dag
voor een paar uren geen elektriciteit. Vaak
gebeurt dat in de avond en zitten we allemaal
in het donker. Wij zijn blij dat we de mensen
wat tweedehands kleding kunnen geven en
wat voedsel. Ze zijn er zeer dankbaar voor.

Een paar keer in de week kopen we per keer
100 tot 120 pakken van 2½ kg mielimeel,
waar ze pap van kunnen koken met water. Het
is gemaakt van mais. Het is telkens een heel
gesleep en erg zwaar. We gaan steeds naar een
andere wijk van Knysna om het uit te reiken.
De mensen hollen naar onze auto als ze het
geluid van de megafoon horen om toch maar
een pak te krijgen. Lange rijen, de nood is heel
erg hoog.We moeten elke dag mensen teleur
stellen, de mensen blijven maar komen en 120
pakken is het maximum om mee te nemen,
anders kan onze auto het gewicht niet dragen.

Ook voorzien we nog wat andere voedingsprogramma’s in Knysna van eten. Die koken
dan in een garage voor zo’n 60 mensen. Op
deze foto ziet u pastor Bornwell die ook een
programma heeft voor de kinderen in zijn wijk
Ze nemen ze dan meteen wat kledingzakken
mee voor die mensen die daar dan komen.

In de kerken waar Frans preekt, delen we na
afloop van de dienst ook kleding uit.

We krijgen heel veel kledingzakken gratis van
een tweedehandswinkel in Zuid-Afrika; om de
14 dagen haalt Frans dan alle zakken op en
daarna kunnen wij ze weer gaan uitdelen in de
verschillende wijken van Knysna.

Gelukkig had de regering al in de lockdown
de kerken toestemming gegeven om met 50
mensen onder alle voorschriften weer diensten
te houden. Ze zagen dat het essentieel was
voor de samenleving en zodat de kerken hun
deuren weer mochten openen.

En natuurlijk bidden we in elke dienst ook
voor de zieken in de naam van onze Here
Jezus en telkens vinden er wonderen en
genezingen plaats. Alle eer aan onze Heer.

Dus zijn wij direkt weer begonnen om te
prediken, de mensen hebben het Woord van
God heel hard nodig in deze tijd van vrees en
verwarring en armoede en veel sterfgevallen.

Bidden voor de zieken
Ook zijn we op maandagavond in het gebouw
in Oupad weer gestart met de Bijbelstudies.
Ondanks het koude en het slechte weer was er
gelukkig wel veel animo.

Gebouw in Oupad

Bijbelstudies
De honger is zo groot en we krijgen geen
toestemming om in de gebouwen de voedingsprogramma’s binnen te doen. Toen hebben
we een andere oplossing gevonden. We maken
het binnen klaar en de kinderen en mensen
kunnen dan buiten met hun eigen bord,
doosje enz. de pap of warme maaltijd
ophalen en het thuis opeten.
In the Flame of the Holy Ghost
en in the Solid Rock
Het is goed dat de mensen weer bij elkaar
kunnen komen en weer opgebouwd worden
door het Woord. Wij moeten als christenen
laten zien aan de wereld dat wij anders zijn
en dat wij op God vertrouwen. Het is in deze
tijd meer dan ooit belangrijk dat we laten
zien wie wij in Christus zijn. En dat we
schouder aan schouder in zijn wijngaard staan.
Wij komen hieruit als meer dan overwinnaars.

Wachten in de rij voor de E-pap

Natuurlijk gingen de maandelijkse voedselpakketten ook door voor de zeer arme
gezinnen, die ondersteund worden door
sponsors vanuit Nederland. De nood is nog
veel hoger dan normaal en ik moet steeds weer
mensen teleurstellen en wegsturen, omdat ik
gewoon niet genoeg sponsors heb. Dat is erg
moeilijk als je weet dat ze niets hebben; we
geven ze dan een pak miliemeel om voor een
paar dagen toch weer wat te eten hebben.

De kinderen staan al verwachtingsvol voor
het keukenraam om zometeen eten te krijgen.
De scholen zijn hier maar heel beperkt weer
aan de gang. De klassen die examen moeten
doen zijn weer begonnen en om de zoveel tijd
komen er weer 2 klassen bij die dan kunnen
beginnen. We geven alleen aan de kinderen
de E-pap omdat deze Stichting voor ons een
uitzondering heeft gemaakt, want er zijn geen
sponsors genoeg meer voor de E-pap die we in
het verleden gratis kregen en nu gedeeltelijk
moeten betalen. We krijgen 3 zakken en de
rest moeten we zelf betalen. Er gaan heel wat
zakjes per dag er door heen om al die monden
te vullen. Ze vinden het heerlijk en het is vol
mineralen en vitamines met een lekker
smaakje. Zoals aardbeien, vanille en banaan.

Ook het ophalen van de voedselpakketten
moet buiten gebeuren.

Frans heeft de beide gebouwen van binnen
en buiten weer geschilderd.

Warme Maaltijden Oupad
Ook is er weer een voedselprogramma in
Oupad. De YFC kookt al deze maaltijden en
delen het ook uit. De kinderen eerst en als er
over blijft, krijgen de volwassenen ook wat.

We moeten wachten dat de vliegvelden weer
open gaan, dan kunnen we eindelijk naar
Gambia gaan om het fundament enz. te
leggen in Sifoe voor het gebouw dat we daar
in een moslim gebied gaan bouwen.
Gods Zegen van Frans en Carly Alkema.
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