
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d.:  maart 2014 

 

“ Wend U dan tot het gebed van uw knecht 

en tot zijn smeking, Here, mijn God, en 

hoor naar het geroep en het gebed, dat uw 

knecht voor uw aangezicht bidt.”  

2 Kronieken 6 vers 1 

 

Toen Salomo het volk voorging in gebed, 

vroeg hij God te luisteren naar hun gebeden in 

allerlei omstandigheden. God is begaan met 

alle dingen die we tegenkomen, ook met de 

moeilijke gevolgen die we ons op de hals 

hebben gehaald. Hij wil dat we ons in gebed 

tot Hem keren. Onthoud dat God je hoort als 

je bidt. Laat je niet door jouw nood ertoe 

brengen te twijfelen aan Zijn zorg voor jou.  

 

 
 

Er is weer zoveel gebeurd de laatste maanden, 

dat ik moet kiezen wat ik U ga vertellen in 

deze nieuwsbrief. Na de zomervakantie hier, 

start het nieuwe seizoen dan weer half januari, 

en dat betekent dan dat alle extra programma’s 

buiten de normale wekelijkse programma’s 

weer gepland moeten worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit jaar hebben we voor het eerst 3 weken alle 

programma’s onderbroken tijdens deze grote 

schoolvakantie en dat is ons goed bevallen. 

Ook de locale dames die voor ons koken op 

verschillende locaties willen dan graag vrij 

hebben en ook veel kinderen en volwassenen 

gaan dan vaak logeren bij familie. 

 

Omdat we nog maar met z’n vieren als team 

zijn overgebleven om al de programma’s te 

doen, hebben we wat dingen moeten 

aanpassen  in ons wekelijkse schema. Zo 

hebben we niet meer elke donderdagmiddag 

een kledingmarkt op afspraak in het gebouw 

van Oupad, maar we hebben nu een grote 

kledingmarkt 1 keer in het  kwartaal op een 

zaterdagmorgen.  Frans en Gosse doen nu   

alle boodschappen voor de vier voedings- 

programma’s en brengen Frans en ik elke 

woensdagmorgen al de levensmiddelen naar 

de betreffende locaties, waar gekookt wordt.  

Daarnaast doet Gosse nu de kinderclub van 

10, 11, 12, 13 jaar en Carly de club van 6, 7, 8 

jaar en Simone houdt de kleintjes van 4,5 en 6.
  

 

                         website:  

   http://www.immanuelministries.nl/ 

 

   email:carlyalkema@gmail.com 

http://www.immanuelministries.nl/


 
 

Op maandagmiddag hebben de kinderen van 

10, 11, 12 en 13 jaar hun club met Gosse. 

Nadat ze het gehad hadden over wat gebed 

precies inhield hebben ze met klei gewerkt.  

 

 
 

Na het voedingsprogramma op woensdag, de 

kinderen van 7, 8 en 9 jaar die ik nu zelf 

weer doe. Ook zie je op deze foto Emma ten 

Haaken uit Hilversum die hier bij ons blijft 

voor 5 maanden. We zijn altijd blij dat er 

steeds volunteers komen vanuit Nederland, 

zodat we weer een paar extra handen hebben. 

 

Als u/jij ook interesse hebt om ons een 

poosje of voor langere tijd te komen helpen, 
neem dan contact met ons op via onze email: 

carlyalkema@gmail.com of via onze website: 

immanuelministries.nl/ Ook bidden we nog 

steeds voor een echtpaar die beheerders 

willen zijn van het gebouw in Oupad, zie 

hiervoor de  vacature op onze website.  

 
 

Dit is de kinderclub op vrijdagmiddag van 

Simone. Deze kinderen zijn 4, 5 en 6 jaar oud. 

Als u op deze link drukt, ziet u een prachtig 

filmpje van deze kinderen als ze de Heer aan 

het loven en prijzen zijn: filmpje lofprijs 

 

Daarnaast hebben we op vrijdag een avond 

voor de wat oudere jeugd vanaf 14 jaar. 

We hebben net voor de grote vakantie de 

YouthAlpha afgesloten, en dan is het moeilijk 

om weer wat interessants te vinden. We 

houden ongeveer dezelfde formule aan die we 

met YouthAlpha deden. Eerst kunnen ze als 

inloop wat spelletjes doen, zoals snookeren, 

tafelvoetbalspel, tafeltennis en bordspelen. 

Daarna een leuke ijsbreker, worship, Bijbels 

onderwerp met filmpjes of Powerpoint. Dit 

jaar is de bedoelding dat we zoveel  mogelijk 

gelijkenissen uit de Bijbel gaan behandelen. 

Met daartussenin een fimavond met een 

boodschap, een nacht wakker blijven met een 

gevarieerd programma in het gebouw van 

Oupad, een danscompetitie, worshipavonden.  

De wat oudere jeugd van Oupad laat het 

momenteel wat afweten, de  jongelui die wel 

op vrijdagavond komen zijn veel uit andere 

wijken bij ons uit de buurt. Waarschijnlijk is 

dat de oorzaak, dat er jeugd is uit die andere 

wijken. Dat zijn nl. allemaal Xhosa jongelui 

en de jeugd van Oupad zijn kleurlingen.  

 

 
                 Tijdens de ijsbreker 

mailto:carlyalkema@gmail.com
http://www.immanuelministries.nl/pages/59641/Home.html
http://youtu.be/LB4432r9IL4


De computerlessen lopen als een trein. 

Simone is ook voor de geslaagden van 

verleden jaar met een vervolgcusus gestart op 

maandag en vrijdag. Op woensdagochtend zijn 

er weer twee nieuwe groepen gestart die nog 

van het begin af aan alles van de computer 

moeten leren. De locale mensen zijn er zeer 

enthousiast over. 

 

Ook het werk in de gevangenis van Knysna  

geeft  ons veel voldoening . We hebben het  nu 

opgesplitst. Gosse en Frans gaan er nu samen 

op dinsdagmorgen heen en Frans en ik gaan er 

op donderdagmorgen naar toe. Op de beide 

afdelingen waar we momenteel werken, zitten 

mannen die nog niet veroordeeld zijn en die in 

afwachting zijn van hun vonnis. Dat kan soms 

erg lang duren, in zware gevallen zelfs jaren. 

Als ze dan een straf krijgen die langer is dan 

10 jaar, dan gaan ze weg  uit Knysna. Dan 

gaan ze naar een maximum gevangenis ergens 

anders in het land.  

 

In Knysna zitten ongeveer 440 mannen in 

de gevangenis; in 5 verschillende afdelingen. 

Drie afdelingen met mannen die nog niet 

veroordeeld zijn. Een hele grote afdeling met 

mannen die al gevonnist zijn en in oranje 

gevangeniskleren rondlopen en een afdeling 

die als ziekenboeg wordt gebruikt. De 

gevangenen zitten met ruim 40 man in 1 cel 

met weinig ruimte tussen de stapelbedden en 

worden alleen in de ochtend een paar uur 

gelucht op een kleine binnenplaats. Er zijn 

allemaal “gangs” in de gevangenis en als je 

niet bij een gang aansluit, heb je een zeer 

moeilijk en gevaarlijk leven binnen je cel. Er 

gebeurt van alles als ze opgesloten zitten en 

geen bewaker kijkt ernaar om. We geven alle 

gevangenen die onze Bijbelstudielessen 

volgen een Bijbel zodat ze die ook in hun cel 

kunnen lezen.  

 

Nog een nieuwtje is dat Simphiwe Boooysen, 

onze “zoon”, afgelopen maand onverwachts is 

overgeplaatst naar Knysna. Zijn strafperiode 

schiet nu al mooi op en hij krijgt binnenkort de 

datum wanneer hij volgend jaar wordt 

ontslagen uit de gevangenis. Door zijn goed 

gedrag komt hij er eerder uit. We kunnen hem 

nu elke donderdag op zijn afdeling even gaan 

bezoeken, dus dat is zeer handig. Hij vertelde 

nu dat hij eigenlijk geen Simphiwe heet maar 

Anele Randal Kitar. Hij had op aanraden van 

zijn vrienden een andere naam gebruikt om 

zijn familienaam niet te schande te maken.  

 

In de afgelopen maanden zijn er zeer grote 

veranderingen gekomen voor veel mensen 

die in “ Oupad” wonen. Allereerst moesten 

veel mensen hun oude shack vaarwel zeggen, 

omdat deze shacks werden afgebroken en de 

gezinnen moesten verhuizen naar een tijdelijk 

onderkomen, dat men “een Wendy huisje” 

noemt. Op de plaatsen waar de eerste schacks 

zijn afgebroken, werden wegen aangelegd in 

Oupad. Ook werden er overal retaining walls 

aangelegd omdat heel Oupad op een hoge berg 

ligt en er werden 25 tot 30 betonnen vloeren 

gelegd. Op die vloeren zijn inmiddels zo’n 25 

regeringshuisjes gebouwd. De sleutels van 

de eerste huisjes zijn afgelopen maand   

officieel overhandigd aan de bewoners van 

Oupad door de burgemeester van Knysna. De 

mensen zijn er erg blij mee, maar er zitten ook 

nog wel wat haken en ogen aan. Er zit 

bijvoorbeeld nog geen elektriciteitsaansluiting 

in. Daar moeten ze zelf een kastje voor kopen 

en dat geld hebben ze niet. Ook zit er aan de 

binnenkant niets op de muren (betonblokken) 

en niets op de vloer. De huisjes zijn veel beter 

dan hun eigen shack waar ze eerst in woonden, 

maar ze zijn wel erg klein voor een groot 

gezin. Gelukkig zitten ze nu wel droog en uit 

de wind. Ook de wegen die er zijn aangelegd, 

worden nu bestraat tot bijna aan ons gebouw 

toe, dat is ook een pluspunt in de regentijd.  

 

 
 

Dit zijn de Wendy huisjes waar de mensen 

“tijdelijk” moeten gaan verblijven totdat ze 

ook aan de beurt zijn voor een regeringshuisje. 

Aan het eind van het volgende jaar hopen 

ze 134 regeringshuisjes te hebben gebouwd. 

Er zijn er 500 nodig in Oupad, dus u begrijpt, 

het kan  nog jaren duren. Oupad heeft nu 

regeringshuisjes, Wendy huisjes en nog heel 

veel shacks. Veel mensen komen ook niet in 

aanmerking voor een huisje, omdat ze niet aan 

de voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld als je 

geen Zuid-Afrikaner bent van geboorte.   

 



We hebben inmiddels ook op een zaterdag-

ochtend  een grote kledingmarkt gehouden in 

ons gebouw in Oupad en ’s middags in vijf 

andere wijken kleding op straat uitgereikt.  

 

 
 

Zie op deze link hoe alles is verlopen met het 

uitreiken van de kleding in Oupad en in de 

andere wijken:  Filmpje kledinguitreiking 

 

Frans en ik zijn ook naar een conferentie 

geweest in East London. Dat is zo’n 550 km 

hier vandaan. Er waren veel internationale 

gastsprekers en we waren verscheidene keren 

op TBN-tv te zien. We zijn er geestelijk weer 

ernorm door opgeladen. Dat is ook wel eens 

nodig, want wij delen eigenlijk altijd maar uit. 

Zaterdags hadden we een dag vrij en hebben 

voor jullie een fimpje gemaakt over het 

straatleven in een Zuid Afrikaanse stad: 

filmpje straatleven in ZuidAfrika 

 

Tijdens onze ronde, wanneer we het voedsel 

naar de andere drie voedselprogramma’s 

wegbrachten,  kwamen we een jonge vrouw 

tegen die net uit het ziekenhuis was ontslagen 

om thuis te sterven. Het was een jonge moeder 

van 29 jaar, die in het laatste stadium van 

AIDS was. Toen we haar slaapkamer binnen 

kwamen troffen we daar een doodzieke vrouw 

aan met holle dode ogen en toen ik haar vroeg 

of ik voor haar mocht bidden, wilde ze rechtop 

gaan zitten, maar dat lukte zelfs niet eens. Ze 

had nog maar een CD4 account van 19, 

normaal ben je dan al gestorven en ze woog 

nog geen 40 kilo meer.  

-------------------------------------------------------   

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 

Ik bad in “de naam van Jezus” en verliet het 

huis met een gevoel: ik weet niet of ik die 

volgende week nog weer terug zie. De week 

daarop kwamen we er weer en wie zat te 

stralen in een stoel? Ja, dat kan alleen onze 

God doen, alles is mogelijk. 

 

 
Inmiddels is ze weer zelf naar de stad en gaat 

het uitstekend met haar. Nu zijn we nog 

benieuwd als ze zich weer moet laten testen, 

wat dan de uitslag is. Ze zal  niet de eerste zijn 

die op gebed in “de naam van Jezus”  is 

genezen van aids. “Prijs de Heer.” 

 

De afgelopen maand hebben we ook een 

driedaags “Gesins Verykings weekend” 
gehad, met als thema: “Jesus ons enigste hoop 

vir die gesin”. Tijdens de sessie over 

verslaving, met name over de drankverslaving, 

waar veel mensen in Oupad onder lijden, was 

het bijzonder, er kwamen 12 mensen naar 

voren die hun leven wilden veranderen. 

 
 

Gods Zegen, in Hem, Frans en Carly Alkema 

-------------------------------------------------------- 

Eventuele giften: 

Immanuel Ministries voor de zendingsmissie 

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/ 
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