
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d.:  december 2013 

 

“Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij 

Hem schuilen.”    Psalm 18 vers 31. 

 

 
 

Mensen zeggen soms dat het geloof in God 

alleen maar goed is voor zwakke mensen die 

het alleen niet redden. God is inderdaad een 

beschermend schild als wij te zwak zijn om 

bepaalde beproevingen alleen te doorstaan. 

Maar Hij wil niet dat wij zwak blijven. Hij 

geeft kracht, beschermt en leidt ons met de 

bedoeling ons terug te sturen in een slechte 

wereld, waar we voor Hem kunnen opkomen. 

Hij gaat met ons aan het werk, omdat de 

sterkste mens altijd zwakker is dan God en 

Hem nodig heeft. David was geen lafaard; hij 

was een machtig krijgsman, die wist dat 

uiteindelijk alleen God hem kon beschermen 

en bevrijden. God is een schild, wiens woord 

kan worden vertrouwd. Zijn weg is niet alleen 

juist, maar het is ook levengevend. Gods weg 

is goed. Gods weg is de beste, altijd. Dat 

God volmaakt is, blijkt ook uit het feit dat Hij 

grenzeloos is in mogelijkheden. Hij kent geen 

beperkingen. Hij wil u sterken en leren om op 

Hem te vertrouwen.                                           

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een geweldige Youth Alpha 

cursus gehad dit jaar. We hebben zo’n 15 

weken elke vrijdagavond een ander Bijbels 

onderwerp mogen uitleggen aan de jeugd. Het 

eerste uur was informeel met allerlei spelletjes 

en daarna  begon de  avond altijd met worship, 

dan een ijsbreker, vervolgens het onderwerp 

van die avond met wat filmpjes en Power-

Points Daarna de vragen beantwoorden in wat  

kleinere praatgroepjes en na afloop wat 

lekkers met drinken. Er zijn in totaal wel 130 

jongelui een paar keer geweest op de avonden, 

maar gemiddeld waren er zo’n 45 tot 60 

aanwezig op de vrijdagavonden. Alleen de 

jeugd die er elke keer was of weinig gemist 

had, kwam in aanmerking om mee te gaan 

naar het kampweekend. Het was een prachtig 

weekend. We hadden alleen erg slecht weer, 

maar het gebouw was zo groot dat we alle 

activiteiten binnen konden houden. In dit 

weekend hebben 8 jongeren hun hart aan de 

Heer gegeven en daar zijn we dankbaar voor. 

Klik op deze link voor een overzichtfilmje:  

klik hier voor het filmpje 

 

 
         Uitreiking van Bijbels in 3 talen 

                                           

web-site: 

http://www.immanuelministries.nl/ 

 

Persoonlijke pagina en weblog 

 

email: carlyalkema@gmail.com 
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Het maandelijkse programma van het 

uitreiken van voedselpakketten is een ware 

uitdaging voor ons. We hebben maar een 

beperkt aantal pakketten voor mensen die 

gesponsord worden, en er komen steeds 

mensen die vragen of ze a.u.b. ook een 

voedselpakket kunnen ontvangen. Ook al 

leggen we hen steeds opnieuw uit dat er eerst 

weer meer sponsors vanuit Nederland moeten 

komen en dat ze dan op die lijst kunnen 

komen te staan, helpt niets. Ze komen 

dagelijks aan de deur van het gebouw weer 

met dezelfde vraag. Het is best wel moeilijk 

om telkens  nee te moeten zeggen. Maar de 

mensen die wel een voedselpakket ontvangen, 

zijn zo ontzettend dankbaar. 

Als u mee wilt doen en de mensen in nood 

hier met zo’n voedselpakket wilt helpen, kijk 

dan op onze website voor meer informatie. 

 

 
Bijna iedereen draagt de zware pakketten op 

het hoofd naar hun eigen shack op de berg. 

 

Naast de kinderBingo hebben we nu ook zo af 

en toe voor de volwassenen een Bingoavond. 

We doen dit op een zaterdagavond, dan 

hebben de mensen even iets anders.  Het houdt 

hen die avond af van te veel drinken, wat hier 

altijd in de weekenden gebeurt. Ze vinden het 

prachtig. Het is een heel laagdrempelig 

programma, zodat er ook mensen in het 

gebouw van Oupad komen die we anders nooit 

zien. Op deze manier kunnen we ook met deze 

mensen contacten leggen; en na afloop van de 

gezellige avond nodigde Frans ze terloops uit 

om morgen (dat was zondag) ook eens de 

kerkdienst te komen bezoeken. Tot onze 

verbazing kwamen er inderdaad zondags 

mensen die die avond te voren de Bingoavond 

hadden bezocht; en de Heer deed zijn werk. 

Vijf van deze mensen gaven die 

zondagmorgen hun hart aan de Heer. Wie 

had gedacht dat ook een eenvoudige Bingo- 

avond nog zoveel vrucht voort kon brengen. 

 

Twee of drie keer per jaar  houden we voor de 

kinderen  van de club van  4, 5, 6 en 7 jaar op 

een zaterdagochtend een extra Kidsparty. 

Met de clubs van de grotere kinderen gaan we 

altijd twee keer per jaar een dagje uit, maar 

met de kleintjes doen we dit in het gebouw. 

Eerst zingen we mooie liederen met ze waarbij 

ze allerlei gebaren moeten maken. Dan een 

drama van een Bijbels onderwerp, vervolgens 

allerlei leuke behendigheidsspelletjes voor de 

kinderen en natuurlijk wat lekkers te eten en te 

drinken.            Klik hier voor het filmpje 

 
 

Wij en de kinderen hebben ervan genoten. 

Ook Henny en Ronald Wajer uit Nederland 

waren erbij. Ronald was hier 2 weken en zijn 

vrouw Henny was hier ruim 6 weken. Henny 

was hier al voor de tweede keer als 

vrijwilligster bij ons. Bedankt voor jullie inzet.   

 

Dit jaar hebben we verscheidene keren op een 

donderdagmiddag een kinderpraise 

gehouden. Dit willen we in het nieuwe jaar 

maandelijks gaan doen. Simone en Dee zullen 

dit gaan verzorgen. De kinderen zijn heel 

eerbiedig, en loven en prijzen de Heer met 

liedjes en gebaren.   

 

Naast dat we wekelijks Bijbels uitreiken in de 

gevangenis van Knysna aan mannen die net 

gearresteerd zijn en aan de mannen van de 

Bijbellessen, voorzien we ook de plaatselijke 

kerken van Bijbels.  

  
 

http://youtu.be/ZMzz4S5IfTA


Ook het afgelopen jaar konden de mensen uit 

Oupad, die voor de donderdagmiddag een 

afspraak hadden gemaakt, kleding komen 

uitzoeken, die wij dan netjes op tafels hadden 

uitgestald. We krijgen die kleding van een 

tweedehands zaak in Knysna. Wat zij niet 

meer verkopen, krijgen wij dan, elke 2 weken 

een paar vuilniszakken vol. Bij ons wordt het 

dan ook weer uitgezocht en het mooie gaat 

dan in een kast en de rest sparen we op. Als 

we dan weer genoeg hebben, gaan we zo’n één 

keer in de drie maanden naar andere arme 

wijken om het op de straat uit te reiken. Bij de 

ene wijk verloopt dat rustig, maar in sommige 

wijken vechten en trekken ze het elkaar 

gewoon uit de handen.     Zie het filmpje  

 

 
 

Omdat het hier nu bijna zomervakantie is voor 

de kinderen, zijn we gewoon om het clubwerk 

van het afgelopen jaar af te sluiten met een 

dagje uit met de kinderen. We gaan dan met ze 

naar Leisure Island in Knysna, waar we 

kunnen zwemmen en een groot speelterrein is. 

We vervoeren ze met eigen auto’s ernaar toe 

en doen spelletjes, een Bijbelverhaal, wat 

lekkers eten en drinken en natuurlijk 

zwemmen. De kinderen hier kunnen allemaal 

niet zwemmen, dus het is goed opletten voor 

ons. Maar ze genieten er enorm van om in het 

water te zijn. Eerst zijn we weg geweest met 

de kinderclub van 7, 8, 9 jaar. Zie filmpje 

  

 

Twee weken later zijn we met de wat oudere 

kinderen van de club van 10, 11 en 12 jaar 

naar diezelfde plek geweest. Ook dit was een 

geslaagde dag. We hadden een grote groep 

mee, nl. 33 kinderen. Dus goed oppassen 

tijdens het zwemmen. In het water gaan is iets 

bijzonders voor al deze jongelui. U moet zich 

voorstellen, in hun shacks (huisjes) is geen 

water. Dus je kunt nooit in bad of douchen, dat 

is voor ons in Nederland ondenkbaar. 

Klik op het filmpje en u ziet wat we deze dag 

allemaal hebben gedaan.     Zie filmpje 

 

 
 

Ook spreekt Frans regelmatig in verschillende 

locale kerken van Knysna. Dat zijn meestal 

heel lange diensten met veel zingen en dansen. 

Daarnaast spreekt hij in het Vemont tehuis 

waar hij ook 1 keer in de twee weken naartoe 

gaat om Bijbelstudie te geven.  

 

 
 

De Bijbelstudies in de gevangenis van 

Knysna vinden ook nog steeds plaats op 

dinsdag en donderdagmorgen. Daarnaast 

hebben Frans en Gosse afgelopen weken twee 

keer meegewerkt met een programma in de 

gevangenis dat ze noemen: “I am man 

enough”.  Dit is een programma met sport en 

spel voor de gevangenen, een zogenaamd 

Teambuildingprogramma, en waar natuurlijk 

ook het Woord wordt gebracht en met de 

gevangenen gebeden wordt.   

http://youtu.be/-_z-TfA0G84
http://youtu.be/BQNnHVOcySQ
http://youtu.be/k3vh3KBSbXA


De cursisten van de computerlessen hebben 

inmiddels hun examens ook gemaakt en alle 

18 volwassenen zijn geslaagd met heel hoge 

cijfers. We hebben een mooie diplomerings- 

ochtend gehad met alle studenten. In januari 

gaan we weer met nieuwe groepen beginnen, 

en inmiddels hebben 12 van de geslaagden 

zich al opgegeven voor een vervolgcusus. Op 

maandagmorgen zullen dan de gevorderden 

les krijgen en  de twee nieuwe groepen dan op 

woensdagmorgen. We hebben dan negen 

volwassenen per groep, want dat is het aantal  

computers dat we tot onze beschikking 

hebben. 

 
 

We lopen regelmatig door verschillende 

wijken in Knysna en bezoeken de mensen in 

hun shacks, en we treffen daar vaak heel 

schrijnende situaties aan. Wij kunnen ons in 

Nederland echt niet voorstellen in wat voor 

omstandigheden deze mensen moeten wonen. 

Hieronder ziet u één van de  straatjes in 

“White Location”. 

 

 
 

Opgeven nieuwsbrieven: 

R. Alkema, Wylster 16, 

9101- ZA- Dokkum 

e-mail: rm.alkema@hetnet.nl 

Ook voor adreswijzigingen. 

Voorzitster van ons Thuisfrontcomité 

Tj. Joustra  Tel: 058 – 2561595 

e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl 

Hieronder ziet u een foto van Walber, één van 

de kinderen van onze club. Hij heeft net water 

voor zijn ouders en twee broertjes gehaald en 

doet het in bakken, zodat ze drinkwater 

hebben in hun “keuken”. De rest van de shack 

is niet veel beter, als het regent is de hele boel 

nat. 

 
 

Bidpunten: voor alle Kerstvieringen die voor 

de deur staan. Twee keer een kinderkerstfeest, 

1 in Oupad en 1 in White Location. Voor de 

volwassenen een Kerstdienst met een diner. 

Bidden dat de Heer ons nieuwe werkers zal 

sturen nu Theo en Jinke ons team verlaten. 

Bid voor een beheerdersechtpaar voor ons 

gebouw in Oupad.  ( zie vacature website). 

 

Wij (Frans en Carly) willen via deze weg 

iedereen héél hartelijk bedanken, die ons 

persoonlijk en ook het werk van Immanuel 

Ministries in Zuid Afrika dit jaar weer zo 

trouw ondersteund hebben. Zonder uw 

gebeden en financiën zouden wij ons werk 

hier voor de Heer niet kunnen doen. We 

wensen U allen Gezegende Feestdagen toe. 

 
 

Eventuele Giften: 

Immanuel Ministries voor de zendings- 

missie van Frans en Carly Alkema 

IBAN NL 95 RABO 0362209537. 

Deze giften zijn aftrekbaar voor de 

Belasting, want ze hebben een ANBI-status 

http://www.immanuelministries.nl/ 

mailto:rm.alkema@hetnet.nl
mailto:j.a.joustra@kpnplanet.nl
http://www.immanuelministries.nl/

