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We  hebben  een  genadige  souvereine  en

eeuwige  God  en  Zijn  Woord is  eeuwig  en

onveranderlijk.  De  alwetende  God  heeft  de

waarheid gesproken en Zijn Woord staat voor

altijd  vast en is  eeuwig waar.  Hij  heeft  Zijn

beloofde Woord aan ons bekend gemaakt en

ons  vertrouwen  is  in  Hem,  want  Hij  is  ons

verbond, dat God houdt. Wiens  Woord is te

vertrouwen en wiens karakter getrouw en waar

is in alles wat Hij heeft gesproken. Het gras

verdort en de bloem verwelkt maar het Woord

van onze God houdt eeuwig stand. Niets of

niemand kan het Woord van God aantasten.

Hij waakt over Zijn Woord. Het is onder Zijn

hoede. Hetzelfde  Woord dat de aarde schiep

en de wereld bestuurt zal ook uw leven leiden

en beveiligen. Hemel en aarde zullen vergaan,

maar het Woord van God zal altijd bestaan.

We zitten  hier  nog steeds  in  een  lockdown,

deze is weer met een maand verlengd. In onze

provincie  in  de  Tuinroute  neem  het  aantal

nieuwe besmettingen momenteel met 50% per

week toe. We doen zoveel als we maar kunnen

en mogen, om de noden van de mensen wat te

verlichten.  Zowel  geestelijk  als  lichamelijk

met Bijbels, voedsel en kleding uit te reiken in

veel arme wijken in Knysna, Plettenberg Bay

en Sedgefield. 

 

We kunnen het niet aangesleept krijgen, als we

onze megafoon aan zetten komen ze van alle

kanten naar de auto draven om toch maar wat

eten  te  bemachtigen.  Ze  zijn  er  heel  erg

dankbaar voor. Veel mensen lijden honger
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In Oupad hebben we twee keer in de week een

warme maaltijd die  door de volunteers  van

YFC  wordt  gekookt.  En  wijzelf  doen  drie

dagen  in  de  week  E-pap in  de  ochtend.

‘s  Maandags  zijn  er  veel  jonge  mannen  die

wel drie borden pap eten, want ze hebben in

het weekend niets te eten gehad.   

Ze  mogen  niet  naar  binnen vanwege  de

regels van de regering, dus wachten ze buiten

in de rij met hun eigen bakje, ze moeten het

dan  meenemen  naar  huis,  maar  dat  gebeurd

bijna nooit, ze gaan buiten bij elkaar zitten en

eten hun pap of voedsel gezamelijk op. 

         

Frans spreekt bijna elke zondag in een andere

kerk hier in de buurt.  We mogen met vijftig

mensen onder strenge regels bij elkaar komen.

Dit is in Plettenberg Bay in Elim. Waar onze

vriend en pastor Glen Levendal  plotseling is

overleden.  Zijn  zonen  nemen  de  taak  nu

geheel over. We zullen hem missen. 

En natuurlijk overal bidden voor de zieken in

de “Naam van onze Here Jezus”. Deze vrouw

was direct genezen na het gebed. Amen.

                 Avondmaal vieren in Oupad



Elke maand mogen  we voedselpakketen uit-

delen  aan  de  zeer  arme  gezinnen  in  Zuid-

Afrika en Gambia. Dit wordt nl. gedaan door

sponsors  vanuit  Nederland  die  meedoen  aan

ons Gezins Sponsor Plan. Dit maakt een heel

groot  verschil  voor  de  mensen  die  onder  de

armoedegrens leven.   

Als  u  ook zo’n arm gezin  wilt  sponsoren in

Zuid-Afrika  of  Gambia,  dan  vindt  u  de

gegevens hier: immanuelministries.nl. 

We hebben inmiddels ook al  28 gezinnen in

Gambia die door dit GSP maandelijks worden

geholpen. Onze medewerker daar in Gambia is

Moses en neemt alles waar als wij er niet zijn.

 Moses, zijn vrouw Abigail, Yvette en Nathan

Zoals jullie mischien is opgevallen,  ons logo

van  Immanuel Ministries is veranderd. We

hebben nu eerst de vlag van Zuid Afrika erin

dan Nederland en dan die van Gambia. 

Door het virus konden we helemaal niet naar

Gambia gaan de afgelopen tijd. Zo de Heer wil

en wij leven, zullen we eind januari voor twee

maanden naar Gambia gaan, en hopen dan

eindelijk te kunnen beginnen met de opdracht

die we van God hadden gekregen om dit werk

te doen. We gaan daar hetzelfde doen als in

Zuid-Afrika. De bedoeling is om er een groot

gebouw neer  te  zetten  en  twee  huisjes.  Een

huisje voor Moses en zijn gezin, hij moet in

Sifoe  komen  wonen  naast  de  kerk,  en  een

huisje samen voor de volunteers en voor ons

als  we  er  telkens  heen  gaan.  We  hadden

gedacht  dat  we het  wat  rustiger  aan  zouden

gaan  doen.  Maar  God  heeft  ons  nog  een

nieuwe uitdaging gegeven en we hebben er

zin aan en zien uit wat Hij allemaal gaat doen

in Sifoe.

De grond is al betaald, maar we willen vragen

of  U ervoor bidden wilt om ons te  helpen,

zodat  we  dit  project  weer  zonder  schulden

kunnen volbrengen.

     2000 Bijbels worden afgeleverd Oupad

Ons  Bijbel-project loopt  als  een  trein.  De

mensen zijn ook hongerig naar het Woord in
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deze  moeilijke  tijden.  Dus  reiken  we  overal

Bijbels uit. 

Namens  onze  sponsors  die  speciaal  voor  dit

project geld geven, konden we weer heel veel

Bijbels  kopen  afgelopen  maand.  Elk  jaar  in

november  is  er  altijd  bij  de  evangelische

boekwinkel CUME in George een aanbieding

en dan zijn de Bijbels een stuk goedkoper. En

dan bestellen we ze voor een heel jaar. 

We delen ze uit in kerken en als we op straat

voedsel verspreiden vragen heel veel mensen

om een Bijbel.

    Ze is zo blij, begint er meteen in te lezen.

Kleding uitgeven op straat, ze vechten erom

We  werden  gevraagd  om  dit  kindje  op  te

dragen  bij  God.  Het  kleine  meisje  is

prematuur  en  heeft  volgens  de  dokters  geen

schijn van kans om te leven. Ze is geboren met

een groot gat in haar hartje. De linkerkant van

haar lichaam is niet ontwikkeld en is verlamd. 

Alle  inwendige  organen  zijn  niet  goed.  Ze

hebben  haar  3  maanden  gegeven.  Ze  krijgt

voeding  door  een  slangetje.  Haar  naam  is

Cleone. We hebben voor haar gebeden en haar

bij de voeten van de Heer gebracht. Ze begon

de  volgende  dag  met  zuigbewegingen.  De

dokters willen haar toch nog niet van de sonde

af  halen.  Ze  is  inmiddels  de  3  maanden  al

gepasseerd. God heeft alles in de hand, en niet

de prognose van dokters.  Bid voor dit kleine

meisje dat de Heer haar volledig zal herstellen.

Niets in onmogelijk voor God. 

             

We wensen u allemaal Gods Zegen toe en

Gezegende Feestdagen, Frans en Carly
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