Extra nieuwsbrief voor het werk van Frans en Carly Alkema
– Immanuel Ministries
Voor de derde keer mogen we u een extra nieuwsbrief sturen omdat we voor de
derde keer een Bazaar organiseren in Dokkum. Ook dit najaar hopen we weer veel
mensen te trekken naar gebouw Rehoboth aan de Hantumerweg 38 in Dokkum
en wel op 23 september DV.
Om 10.00 uur gaan de deuren weer open om iedereen in de gelegenheid te stellen
om lekker rond te snuffelen bij de tweedehandsgoederen, te kijken bij de grote
hoeveelheid boeken, de vele zelfgemaakte kado-artikelen te bewonderen, een lootje
te kopen voor het Draaiend Rad, gezellig een kopje koffie met lekkere
thuisgebakken koek te nuttigen ...kortom er is voor elk wat wils ! We hopen dat het
niet alleen bij snuffelen, kijken en bewonderen blijft maar dat we weer heel veel
dingen mogen verkopen.
De broeders en zusters in de gemeente zijn al weer druk bezig met knutselen,
handwerken, jam koken en aan het inzamelen van goederen. We beleven er met
elkaar veel plezier aan om ons zo in te zetten voor het werk van Frans en Carly.
We bewonderen Frans en Carly om hun onvermoeibare inzet om geloof, hoop en
liefde te brengen onder de allerarmsten in Knysna in Zuid Afrika. Ze doen er alles
aan om het evangelie daar te verkondigen, de boodschap van heil, redding en
genade. Ze geven bijbelstudies o.a. onder de gevangenen, Frans preekt geregeld in
kerken en gemeenten. Ze doen heel veel aan kinderwerk om op een speelse,
eenvoudige manier de kinderen het evangelie uit te leggen.
Ze doen er alles aan om de mensen daar weer hoop te geven, ze geven
computerlessen en naailessen waardoor de mensen zelf een beroep uit kunnen
oefenen en zo uit de armoede komen.
Ze geven liefde en aandacht aan de mensen, zodat de mensen ook iets kunnen
proeven van de liefde en zorg van de hemelse Vader. Ze proberen om de liefde
zichtbaar en tastbaar te maken door praktische hulp zoals het uitdelen van kleding
en schoenen en hun voedselprogramma’s. Drie keer per week komen er zo’n 120
kinderen voor een ontbijt zgn. E-pap (voedzame pap met extra vitaminenen en
mineralen) en worden er warme maaltijden gekookt voor zo’n 180 mensen. Ook
hebben ze een voedselsponsorprogramma opgezet. De allerarmsten krijgen een
voedselpakket met basisbenodigdheden.
Begin juni was Knysna even wereldnieuws door de vreselijke branden die daar heel
veel verwoest hebben. Het was een hele spannende tijd, we zijn erg dankbaar dat
Frans en Carly gespaard zijn in deze situatie en dat ook hun huis en de gebouwen in
Oupad en White Location er nog staan. Vanuit deze locaties hebben ze voortvarend
de hulpverlening aan de getroffenen opgezet. Tijdens de branden was er extreem
veel harde wind. In de krottenwijk Oupad zijn heel veel huisjes/krotten daardoor

ingestort en zijn er veel daken weggewaaid. Hierdoor zijn er veel mensen letterlijk
dakloos geworden. Frans en Carly hebben het nu nog drukker dan anders omdat de
nood zo ontzettend hoog is. Begin juni waren de branden daar, in Nederland maar
kort in het nieuws. Immers iedere dag dienen zich nieuwe catastrofes, aanslagen en
narigheden aan, die korte tijd breed uitgemeten worden in de krant en op het
journaal om de volgende dag weer vervangen te worden door “verse” rampen.
Maar in Knysna zijn de gevolgen van de brand en de storm nog steeds tastbaar en
bezorgen Frans en Carly veel extra werk en kosten.
Maar ook veel extra mogelijkheden om geloof, hoop en liefde te verspreiden.
Als Thuisfrontcommissie willen we helpen waar we kunnen. Een van de
mogelijkheden om hen te ondersteunen is door te proberen geld in te zamelen door
het organiseren van o.a. de Bazaar. Maar wat nog veel belangrijker is, dat we hen
ondersteunen met gebed. We willen u/jullie als trouwe achterban en nieuwsbrieflezers dan ook vragen om voor het werk in Knysna te bidden. We willen een aantal
gebedspunten noemen:
* de gezondheid en energie van Frans en Carly
* bescherming voor hen persoonlijk, maar ook voor hun bediening, de gebouwen in
Oupad en White Location. Door de gebouwen hebben ze meer mogelijkheden om
mensen te helpen.
* zegen op hun werk
* invulling van de vacatures, ze hebben al zo lang dringend behoefte aan meer
medewerkers
* betrouwbare mensen van de plaatselijke bevolking om hen te helpen met de
praktische zaken
*voldoende middelen om de nood te lenigen
*wijsheid en inzicht hoe ze kunnen helpen
* we willen ook graag uw gebed vragen voor de Bazaar, dat er veel mensen op af
mogen komen, dat alles goed mag verlopen, en dat we maar veel mogen
verkopen…. Dat er een fijne sfeer mag zijn, dat de bezoekers ook geïnteresseerd
mogen raken in het werk van Immanuel Ministries en dat er daardoor meer
ondersteuning (financieel en gebed) mag komen voor Frans en Carly. Dat er meer
naamsbekendheid mag komen voor Immanuel Ministries. Kortom, wilt u mee
bidden voor een goede opbrengst ? Niet alleen in geld, maar dat er daar in Zuid
Afrika nog veel mensen bereikt mogen worden met het evangelie. Dat er mensen
voor de eeuwigheid gered mogen worden is de belangrijkste “opbrengst”.
Met elkaar willen we onze schouders eronder zetten om deze Bazaar te organiseren
en willen we u/jullie van harte uitnodigen om zaterdag 23 september DV naar de
Hantumerweg 38 in Dokkum te komen om er met elkaar een geslaagde dag van te
maken!

Natuurlijk zijn we ons er van bewust dat de achterban van Frans en Carly door heel
Nederland verspreid is en dat maar een klein deel daarvan in de gelegenheid zal
zijn om ons te bezoeken. Maar al kunt u niet komen, wilt u dan toch bidden voor
het welslagen van de Bazaar ? En voor een mooie opbrengst, letterlijk en
figuurlijk?
Alvast heel hartelijk dank voor uw belangstelling en gebed.
Namens de Thuisfrontcommissie,

