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Zelf zal ik echter carlyalkema@gmail.com
uitzien naar de HEERE,
ik zal wachten op de God van mijn heil.
Mijn God zal mij horen. (Micha 7:7)
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1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17
Want als het signaal klinkt, als één van de
voornaamste engelen zijn stem laat horen en
de trompet van God schalt, zal de Heer Zelf
uit de hemel neerdalen. Dan zullen de
gestorven christenen eerst opstaan en daarna
zullen wij die op dat moment nog leven, met
hen in de wolken worden opgenomen om de
Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij
Hem te zijn. We mogen reikhalzend uitzien
naar de komst van Jezus Christus.
Gebruikmakend van onze eigen bazuin, onze
mond, om anderen met deze zalige hoop
wakker te schudden. De woorden van Micha
klinken ook nog in deze tijd: Zelf zal ik
echter uitzien naar de HEERE, ik zal
wachten op de God van mijn heil. Mijn God
zal mij horen (Micha 7:7). Christenen, word
wakker, de nacht is reeds ver gevorderd, de
morgen breekt aan, de Morgenster begint
zich aan de hemel te tonen. Maar… zijn wij
klaar? Als de dag van de bruiloft nadert,
waarmee zal de bruid bezig zijn?

We zijn weer terug in Zuid-Afrika nadat we 2
maanden in Gambia hebben gewerkt. We
zijn eindelijk begonnen met de bouw van een
groot gebouw en 2 huizen. Eén huis wordt
voor Moses en zijn gezin, die erbij gaat wonen
en die voorganger wordt van de kerk. Hij
neemt alles waar als wij niet in Gambia zijn.
Het andere huis is kleiner en de helft is voor
ons als we er telkens 3 maanden zijn en de
andere helft is om vrijwilligers te huisvesten.
We gaan in Gambia precies hetzelfde doen
wat we ook in Zuid-Afrika doen. Zoals een
kerk stichten, voedselprogramma’s, clubs voor
de kinderen in Sifoe, Bijbelstudies, enz. enz.
Toen we in Gambia aankwamen moesten we
eerst 3 dagen in quarantaine en opnieuw getest
worden, omdat we uit de hotspot van ZuidAfrika kwamen. Verder konden we al die tijd
normaal leven, in Gambia is geen lockdown.

Hier is ons land, het zijn 2 kavels
Het land is 23 meter bij 65 meter, Frans heeft
meerdere keren zijn bouwtekeningen moeten
aanpassen, om alles wat we willen bouwen op
de goede plek te krijgen. Eerst moest er een
hoge muur omheen. Plek voor de gebouwen,
plek voor een watertoren, de container, en

waar de septic tanks moeten komen. Anders
komen we later in de problemen.

wordt in dit land ingevoerd. Je kunt weken
wachten voordat er weer cement te koop is.
Je bestelt 200 zakken en je krijgt er maar 50.
We hadden een container gekocht voor alle
opslag van de materialen, Moses ging er elke
dag naar toe, wanneer ze hem zouden brengen.
Eerst was het materiaal dat hem moest
brengen stuk, het duurde meer dan 4 weken
voordat die container eindelijk op zijn plek
stond. En we moesten wachten met bepaalde
dingen, want die moesten in de container.

Eerst moesten ze heel veel struiken met een
grote wortel de grond uitgraven, dat was erg
zwaar werk. Daarna zijn ze begonnen met het
maken van de stenen. Ze doen dat met een
mal vol met cement en dan drogen die 3 dagen
in de hete zon, dan zijn deze stenen klaar voor
gebruik.

Als de bouw klaar is, maken we van de
container een bakkerijtje. Daar kunnen dan
een paar mensen een baantje in krijgen. Ook
de bedoeling is om later op een ander stuk
grond in Sifoe met een kippenfokkerij te
starten, voor de eieren en vlees. Daar kunnen
dan ook weer mensen een baantje in hebben.
Maar zo ver is het nog niet, jammer genoeg.
Maar het komt er beslist.
Toen konden ze beginnen met de muren te
metselen rondom ons land. Dat is erg
noodzakelijk want alle dieren lopen hier los,
zoals koeien met horens, geiten, varkens,
kippen. En die lopen de hele dag te zoeken
naar voedsel en doen hun behoeften ook
overal.

De muren rondom ons land
Hier gaat alles op zijn Afrikaans. Gambia
loopt vele tientallen jaren achter in zijn
ontwikkeling. Het gaat allemaal zeer primitief
Alles duurt ook veel langer dan dat wij
gedacht hadden. We moeten hier heel veel
geduld hebben. Ook een probleem is dat hier
in dit land zelf niets geproduceerd wordt, alles

In de laatste week van ons verblijf is ook de
put en de watertoren gerealiseerd. Ze
moesten 20 meter boren voordat ze bij het
water waren. De pomp werkt nu nog tijdelijk
op een aggregaat, maar straks werkt die op
stroom. Een grote waterton boven op de
stellage, en zo hebben we dan water op ons
terrein. We hebben ook 10 of 12 betonnen
palen met bedrading besteld die vanaf een
punt bij de grote weg naar ons worden gezet,
zodat we stroom in onze gebouwen hebben.
Er komt in dit afgelegen gebied in Gambia
veel bij kijken, voordat je wat hebt wat wij
normaal vinden en aan het werk kunt gaan. Er

zijn veel dingen die er eerst geregeld
moeten worden, voordat je met de echte
bouw kan beginnen.
Ons terrein waarop de gebouwen komen, ligt
precies op de juiste plaats. De Heer heeft dit
weer prachtig geregeld. We staan precies
tussen de moslims en de kleine groep
christenen in. Gambia is hoofdzakelijk
moslim. De paar christenen die er wonen
zijn of Methodist of RK. Ze weten niets van
de Bijbel en hebben ook geen Bijbel. Dus
met deze groep kunnen we opstarten met
het planten van een kerk in ons gebouw.

Er zijn heel grote scholen, ze gaan in groepen
naar school, een morgen- en middaggroep. De
meisjes zijn allemaal gesluierd.

Dit is het tafereel op vrijdag wanneer iedereen
naar de moskee gaat, dit was een kleine
moskee, maar bij grotere liggen ze op de grote
weg en ligt alle verkeer stil.

Een vergadering met Moses en Abigail over
de financiën, het Gezins Sponsor Plan en de
bouw. Moses en zijn vrouw hadden perfect
alle uitgaven en inkomen geboekt van
afgelopen jaar. We zijn blij dat de Heer ons
zulke betrouwbare mensen op onze weg heeft
gebracht. We werken nu al 3 jaar samen in
Immanuel Ministries Gambia. We hebben via
Moses ook een NGO in Gambia. U begrijpt
dat dit plan ontzettend veel geld zal gaan
kosten en we zouden het heel erg waarderen
als u ons wilt gaan ondersteunen in de
opdracht die de Heer ons gegeven heeft. We
vragen niet voor ons zelf maar voor de zeer
arme bevolking in Gambia. Zodat er door uw
zaad vele mensen, nu het nog kan, tot geloof
kunnen komen. Wij mogen door Woord en
Daad daar laten zien wie Jezus is, dat hij
ook voor hen gestorven en opgestaan is. Dat
zij ook gered kunnen worden. Maar er moeten
mensen heen die hen de boodschap van het
Goede Nieuws vertellen.

Naast de bouw in Gambia hebben we vele
gezinnen bezocht. Ze wonen heel armoedig
met een put om water te krijgen en hebben ook
geen stroom. In 1 huis kunnen wel 30
mensen of meer wonen. Ze wonen met alle
familieleden bij elkaar. Ze hebben geen
meubels, ze leven op een klein houten bankje
of klein krukje buiten. Sommigen slapen op
een matras op de grond en kinderen meestal
op een matje. Het is er altijd warm, ook in de
regentijd. Maar dan staat alles letterlijk blank
en is het overal een modderpoel.

Ze hebben buiten een hutje waar ze op hout
hun eten moeten koken.

Veel kleine kinderen die nog bij moeder op de
rug zitten, overlijden door de rook die ze dan
binnen krijgen. Er is nu een pan op de markt

met wat kooltjes. Het heet Mansa the smiling
cook. Zie op deze site http://www.mansa.eu/
maar de mensen hebben hier geen geld voor.
De Heer heeft alle mensen waar we voor
gebeden hebben in de naam van onze Heer
Jezus, onmiddellijk genezen. Was geweldig,
mensen met allerlei soorten klachten en
ziekten, soms al voor lange tijd problemen en
nu nam de Heer het weg. De mensen waren
verbaasd, en als ze zagen dat iemand anders
genezen werd, kwamen er meer die voor
gebed kwamen. Zo kunnen we onder deze
moslims laten zien wat de Heer Jezus allemaal
kan doen. Wat onmogelijk is bij mensen is
mogelijk bij onze God.

Bidden voor zieken.

Dit is het gezin van Martin en Tirzah
Hofman uit Leeuwarden. Ze zouden verleden
jaar hier al komen in ZA, maar door het virus
kon dat niet. De bedoeling is dat ze in
december van dit jaar naar Zuid-Afrika
komen. U kunt op deze link lezen wie ze zijn:
https://immanuelministries.nl/sub/martinen-thirza-hofman/
Vanwege het virus kunnen ze nog steeds geen
presentaties geven en in de kerken hun verhaal
niet brengen. Ze zijn ver gevorderd met alle
voorbereidingen. Maar 1 ding is nog niet in
orde en dat is dat ze nog te weinig
maandelijkse support hebben om hier met
hun kinderen te wonen en te werken. Wilt u
ervoor bidden of u hen ook wilt gaan
ondersteunen? We hebben hen heel hard
nodig. Zeker nu we ook veel in Gambia zitten.
Alvast hartelijk bedankt.

De mensen in Sifoe en in Gambia zijn erg
vriendelijk. De meesten praten Mandinka of
Wolof, maar de meesten kennen wel Engels.
Het verkeer in Gambia heeft totaal geen
regels. Als je op een tweebaansweg rijdt,
rijden ze van alle kanten van links en rechts
naast je. Als je oversteekt met je auto, steek je
je hand op en dan laten ze je ertussen.

En natuurlijk overal waar we ook komen,
vertellen we het Goede Nieuws, hier op een
markt. En natuurlijk getuigen van mijn
genezing, dat doet altijd mensen verbazen en
dan beginnen ze vragen te stellen.
Nu, de brief is jammer genoeg al weer vol, ik
kan nooit alles vertellen.
Gods Zegen van Carly en Frans Alkema
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