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Dit is een mooi lied, maar op God
vertrouwen, is dat mogelijk? Is het logisch
om op God te vertrouwen? Is het mogelijk om
al je angsten en al je mislukkingen in Gods
handen te leggen? Er zijn tijden in onze
levens, waarin de weg die voor ons ligt,
onzeker lijkt. Maar Gods wegen zijn
ondoorgrondelijk . De wetenschap dat God
onze liefdevolle Hemelse Vader is, maakt het
gemakkelijker om de controle over onze
levens aan Hem over te dragen. Door te
aanvaarden dat Gods wegen veel beter zijn
dan de onze, kunnen we loslaten wat we zelf
niet kunnen garanderen: namelijk onze
toekomst. Wanneer we ervoor kiezen om de
leiding over te geven aan Degene die de Weg,
de Waarheid en het Leven is, dan geeft ons dat
vrede en zekerheid.Vetrouwend op God via
Zijn Zoon kunnen we de tekst uit Galaten 2
vers 20 toepassen. Vertrouwen op God heeft te
maken met de aanvaarding en omarming van
Gods wil. Het gaat over overgave aan Gods
wil. Vertrouwen is de basis en kern van ons
geloof. Lees ook Spreuken 3:5 en 6.

Wij hebben ook alles in Gods handen moeten
leggen. En Hij heeft ons nooit beschaamd. We
zijn al weer 15 jaar in het werk van de Heer
en in alle opzichten zijn wij totaal van Hem
afhankelijk en kunnen we getuigen van Zijn
goedheid, Zijn liefde en Zijn trouw.
We hebben in deze periode ook 5 dagen van
Glory gehad in het gebouw in Oupad. De zaal
was elke avond goed gevuld. We hadden een
andere profeet uit Zambia, hij heet Lungu die
bij Siviwe was. Hij was een zeer krachtige
spreker. Ik mocht in de diensten bidden voor
de mensen, velen zijn genezen en bevrijd, in
de machtige Naam van Jezus.

We hebben van een aantal mensen afscheid
moeten nemen. Onze buurman Willem is
overleden, en Martha, zij woonde eerst op de
plek waar ons gebouw nu staat. Er zijn in de
loop van de laatste jaren al zeker 26 mensen
overleden die rond ons in Oupad wonen. De
mensen hebben allemaal een slechte conditie
en hebben geen weerstand. Ook een paar zijn
er vermoord. AIDS is ook een groot probleem.

We hebben ook weer eens een keertje in ons
gebouw in White Location gesproken. Dat
doen we niet zo vaak. We hebben daar nu een
vaste voorganger zijn naam is Bornwell. Er
werd een vrouw genezen met heel ernstige
rugklachten, ze kon niet staan en later kon ze
dansen voor de Heer.

In het gebouw van White Location zal
binnenkort het voedingsprogramma voor de
kinderen weer starten. Er is een actie
ondernomen door de bewoners van White
Location en ze hebben van de plaatselijke
gemeente een afgevaardigde gekregen die nu
de zaak gaat behartigen. Dezelfde vrouw gaat
weer koken en die afgevaardigde zal zorgen
dat het voedsel er komt. Ze mogen onze
spullen gebruiken maar ze redden zichzelf met
de boodschappen etc. Er is op één of andere
manier een potje vrij gekomen van de
gemeente, zodat ze van plan zijn om 5 dagen
te gaan koken. We juichen dit alleen maar toe.

Frans spreekt ook elke woensdagochtend
een poos voordat Siviwe arriveert. Ook op
maandagavond tijdens de dienst van
Francis, ik bid dan voor de mensen en zit
achter de knoppen. Het is mooi dat we met
verschillende pastors samenwerken in ons
gebouw. We zijn allemaal één in Christus en
het maakt niet uit welk ras of kerk je behoort,
we dienen alleen maar de levende God, die
een zoon heeft, Jezus Christus, die voor ons
allemaal is gestorven zodat wij gered zijn.

Tijdens diensten in gebouw Oupad

Het Bijbelproject is echt een hele zegen. We
kunnen telkens in alle diensten mensen
zegenen met een Bijbel. Ze zijn er heel erg blij
mee. Ook andere kerken kloppen bij ons aan
of we hen kunnen helpen dat hun leden een
Bijbel krijgen. Gelukkig kunnen we dat altijd
doen door de sponsoring vanuit Nederland.
Ook Siviwe die nu vijf kerken heeft, vraagt
dikwijls om bijbels voor de pasbekeerden.

Elke dag komen er mensen bij ons of ze ook
zo’n voedselpakket kunnen krijgen. Dan
moeten we ze altijd uitleggen waarom wel of
niet. Dat kan soms heel pijnlijk zijn. We
hebben inmiddels 104 gezinnen die elke
maand nu zo’n hamper (voedselpakket)
krijgen. Zowel in Oupad als in White
Location. Wilt u ook meedoen, zie onze
website https://www.immanuelministries.nl

Wat ook heel bijzonder was, was dat Frans een
echtpaar heeft mogen trouwen.

Ik moet soms heel erg klimmen om de mensen
te bezoeken. Laatst ben ik gevallen, maar
gelukkig niet helemaal naar beneden. De
weggetjes zijn zijn zo smal en steil, je glijdt zo
weg. Ik ben geen echte berggeit.

Daar beneden ziet U de nieuwe regeringshuisjes. Waar ik naartoe klim, staan nog oude
houten shacks. De bouw van de nieuwe
huisjes ligt weer helemaal stil in onze wijk,
mensen moeten maar wachten en wachten.
Daarom is er veel onrust onder de bevolking
en protestbetogingen. We hebben inmiddels
een nieuwe regering en zij beloven gouden
bergen aan de arme mensen. We zullen zien
wat daarvan uitkomt. We houden dezelfde
president. In de afgelopen jaren is er door
Zuma en zijn regering zoveel fraude geweest.
Er zijn nu allemaal onderzoeken en rechtzaken
die ze hier staatkaping noemen. Er zijn nog
veel mensen die in een shack wonen en geen
sanitaire voorzieningen hebben, ook geen
water in hun huisje. En stroom aftappen
moeten ze bij de buren etc.

Het is een couple uit Oupad. Bridget was
vroeger een hoer en is in 2017 in ons gebouw
tot bekering gekomen. Sindsdien staat ze in
vuur en vlam voor de Heer. Ze is bijna altijd in
elke dienst aanwezig en is een vurige bidster.
Frans heeft Luciano tijdenst een dienst in
2018 tot de Heer mogen leiden. Ze woonden al
samen. De drie kinderen zijn uit haar oude
verleden en niet van hem. Ze hebben ingezien
dat samenwonen niet de wil van de Heer is en
besloten te trouwen. Hij heeft werk gevonden
en zoveel gewerkt dat ze konden trouwen. Het
was een prachtige dag. Frans heeft gesproken,
ingezegend en was ceremoniemeester. Ik was
de fotograaf en de muziek. De zaal van Oupad
hadden ze prachtig versierd. En Dora onze
oude kookster heeft voor de maaltijd gezorgd.

Ook heel bijzonder was dat we op straat 2
mannen tot de Heer mochten leiden. Eerst
een Rasta man. Rastafari’s geloven in de
goddelijkheid van Haile Selassie en roken
cannabis. Ze hebben dreadlocks haren. Ze
geloven wel in Jezus als een profeet, maar niet
als de Zoon van God.

Een hele drukte met 60 kinderen plakken en
knippen als je maar met z’n tweeen bent.
Eind juni komen er twee vrijwilligers bij ons
uit Nederland voor een paar weken. Dit zijn
Emmy en Laura uit Friesland.

Hij heeft op straat het zondaarsgebed met
ons gebeden, en hij kwam een paar dagen later
in de dienst. Inmiddels heeft hij zijn
dreadlocks afgeknipt en is nu een voorbeeld
voor alle rastafari’s in Knysna. Hopelijk
komen er meer die de Heer willen aannemen.
Een paar dagen later een andere man op
straat, ditmaal was het een moslim. Ook hij
heeft het zondaarsgebed gebeden en komt nu
in de diensten. Wat hebben we toch een
geweldige God. Die alle soorten mensen kan
veranderen. We zijn zo dankbaar dat wij een
klein schakeltje mogen zijn in Zijn grote werk
hier op aarde. De velden zijn wit, maar er
zijn te weinig arbeiders. Ook wij hebben nog
steeds mensen nodig die we kunnen opleiden
om ons werk straks voort te zetten. Bid ervoor.
Met alle kinderclubs gaat het uitstekend. De
kinderen zijn baie enthousiast en hebben altijd
veel lawaai. De meeste meisjes van YFC
(Youth For Christ) die bij ons als vrijwilligers
hebben gewerkt, zijn nu terug naar hun
thuisland. De meesten hebben eerst vakantie
en daarna gaan ze studeren of werken.

Hier zie je de mannen van het Vermont Huis,
waar Frans twee keer in de maand op
dinsdagdagmiddag Bijbelstudie geeft. De
jongens in bed hebben dwarsleasies en liggen
vaak door. In dit tehuis zitten jonge mannen
die bedlegerig zijn, ook is het een verzorgingshuis voor bejaarden. Frans zit ook in het
prekenrooster voor zondags in dit tehuis.
We wensen iedereen weer Gods onmisbare
Zegen toe, en iedereen in Nederland een fijne
zomervakantie, in Hem, Frans en Carly
Alkema vanuit een nu koud Zuid-Afrika.
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