
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief: februari 2023   

 

 
 

Wees niet bang , want Ik ben met  u. Kijk 

niet angstig om u heen, want Ik ben uw 

God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik 

zal u overeind houden met mijn heilrijke 

rechterhand. Jesaja 41 : 10.  

 

Deze woorden van God geven ons vertrouwen 

en kracht wanneer we in moeilijkheden of 

tegenspoed verkeren. God is getrouw zolang 

we op elk moment op God vertrouwen, dan is 

Hij bij ons om ons geloof te versterken en ons 

te helpen moeilijkheden te overwinnen en aan 

gevaren te ontsnappen. Als wij God in ons hart 

hebben, kunnen we onze vijanden verslaan en 

zo Gods gezag en macht zien. Wij kunnen 

allerlei vijanden hebben,  armoede, moeilijke 

relaties of problemen op ons werk enz. God 

stelt ons gerust door ons eraan te herinneren 

dat wat onze omstandigheden ook zijn, Hij is 

met ons, Wij hoeven niet bang te zijn want 

God is een relatie met ons aangegaan ( Ik ben 

uw God). God verzekert ons van Zijn kracht 

en overwinning over zonde en dood. Hij zal je 

ondersteunen met Zijn heilrijke rechterhand.  

Dank U wel God dat U beloften tot ons 

spreekt die we nodig hebben. Wij prijzen U als 

onze Helper en Ondersteuner, als onze God.    

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat over de tijd dat we in 

Gambia zijn geweest. Frans heeft er een paar 

zondagen gepreekt. De kerk is nog niet klaar, 

maar we houden in de woonkamer van Moses 

nu tijdelijk de diensten. Na 2 maanden zijn er 

al 40 mensen in de dienst, dat is niet slecht 

voor een hoofdzakelijk moslim-gebied, Elke 

week komen er weer mensen bij.  

 

 
             Zondagdienst in Sifoe 

 
 

We kunnen daarvoor fijn de  stoelen gebruiken 

die we hebben gekregen vanuit Nederland. De 

eerste zondag hielden we een oproep om Jezus 

in je hart te ontvangen en ruim 20 mannen 

kwamen naar voren en hebben het 

zondaarsgebed gebeden. Daarna deden we 

een oproep om voor mensen die ziek zijn te 

bidden. Bijna iedereen kwam naar voren. 
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We hebben voor allemaal gebeden in de 

Naam van onze Heer Jezus en iedereen werd 

onmiddellijk verlost en genezen. Van slecht 

zien, rug en hoofdpijnen, borstpijn enz. enz. 

Geweldig wat is onze God toch groot.  

 

 
 

We deden ook een oproep voor mannen die 

zich wilden laten dopen. De week daarna 

mochten Frans en Moses 6 mannen dopen in 

een blubber rivier ver in de bos. Geweldig hoe 

de Heer aan het werk is in Gambia.  

 

 
 

    Dit zijn alle dopelingen. Prijs de Heer. 

 
 

We zijn zo blij dat we nog zo machtig door de 

Heer gebruikt worden. Wij zijn zelf ook altijd 

weer verbaast wat de Heer doet door ons heen. 

God gebruikt mensen om te handelen in 

Zijn Naam. Wij kunnen niets, maar met God 

kunnen we alles. Halleluja. 

 

Ook hebben we veel geëvangeliseerd overal 

waar we kwamen. Op markten, bij de vissers, 

in winkels, noem maar op. Op straat gebeurt 

het nog wel eens dat mensen om een gebed 

vragen, dan doen we dat natuurlijk.  

 
     Dit is bij het vissersdorpje Tanji. 

 
We hebben met de heel oude bus van 

Immanuel Ministries, waar Moses ook alle 

materialen in vervoert voor de gebouwen, 30 

gezinnen bezocht. Die erg ver uit elkaar 

wonen. Meestal konden we er 5 per dag 

bezoeken. Dit zijn de gezinnen die een 

maandelijks voedselpakket namens een 

sponsor uit Nederland krijgen. In de bus wordt 

je gewoon door elkaar geschud op al die 

zandwegen met kuilen en gaten.  

 

 
 

Er is maar 1 grote weg door geheel Gambia 

die geasfalteerd is en de rest zijn allemaal 

zandwegen. Er rijden daar ook nog veel 

ezelwagens. Bij de kust langs is eigenlijk al 

het verkeer, maar waar wij zitten komen niet 

veel auto’s. Het is een toer om al die mensen 

te bezoeken om een voedselpakket te brengen. 

De meeste huizen staan in een afgelegen 

gebied. Zo zien veel huizen eruit: binnen is 

het donker, geen stroom of water alleen een 

houten bankje en wat matrassen. Ze leven heel 

erg primitief. De kinderen moeten ver lopen 

om naar school te gaan.  

 
 



 
 

Ze hebben dicht bij hun huis zo’n hut staan, 

dat is de kookhut. Waar ze op hout koken en 

de rook is zeer schadelijk voor de longen en 

er gaan veel kinderen dood die dan op de rug 

van de moeder zitten en zo ook veel rook 

binnen krijgen. Er zijn ook wel mensen die  

buiten  het koken doen, dat is veel veiliger.  

 

 
 

Dit zijn de huisjes waar de mensen wonen in 

de bewoonde wereld. Hier zie je aan beide 

kanten vijf woningen. Die woning bestaat uit 

1 kamer en daar moeten ze alles in doen. 

Iedereen slaapt bij elkaar in 1 ruimte. Vaak 

met veel mensen. Ze hebben wel stroom.  

 

 
 

Maar er zijn ook mensen die wonen zo. Met 

een heel gezin. Ze slapen in het bos waar 

andere mensen een huis aan het bouwen zijn 

en die nog niet af is. Zodat ze wat beschutter 

kunnen liggen. Dit gezin probeert door 

wassen van kleding voor anderen een beetje 

geld te verdienen om te overleven. Ook 

bezochten we nog een gezin van wie hun 

shack was afgebrand en ook in een 

onafgebouwd huisje leven, Maar nu  moeten 

ze eruit want ze gaan verder met het bouwen 

van dat huis. Ze kunnen geen kant op. Ze 

proberen met wat stukken oude golfplaten en 

wat boomstammetjes  toch iets neer te zetten 

waar ze onder kunnen verblijven. In 

Nederland hebben we geen idee hoe mensen 

hier in Gambia moeten leven. Ik weet ook wel 

dat het in andere landen er ook zo toe gaat. 

Maar hier werken wij en zien al die mensen 

die de wanhoop nabij zijn. De meeste mensen 

hebben geen werk en als de vader ziek is, 

wordt het wel heel moeilijk. Je hebt in 

Gambia totaal niets. Je krijgt nergens een 

uitkering of vergoeding  voor. Familieleden 

moeten voor elkaar zorgen. Als kinderen iets 

verdienen dan gaat het op in zo’n gezin. Ze 

kunnen zelf niets opbouwen.   

 

 
 

Het zijn allemaal grote gezinnen. Op deze 

foto ziet u maar een gedeelte van dit gezin de 

anderen waren niet thuis op zaterdag, meestal 

naar de markt. De man rechts is Oslo hij moet 

al deze monden vullen door heel hard te 

werken op het land.  Het probleem is niet 

alleen het voedseltekort,  maar ook voor al 

deze kinderen schoolgeld, uniformen en 

schoenen te kopen. Oma is blind en vader is 

ziek en ze hebben 2 kinderen die geestelijk 

onvolwaardig zijn. Ze zijn christenen en zijn 

toch blij en dankbaar.  

 

 
Hier is nog zo’n gezin, hier zie je het gezin 

ook niet compleet hier wonen ze met ongeveer 

30 mensen samen in 1 huis. Het zijn kinderen 

van 1 vader en 2 moeders. Vader is overleden 

en 1 moeder is verhuisd naar familie in het 

buitenland. 1 moeder werkt op het land. 



 
 

Bij heel veel gezinnen die we bezochten, 

mochten we bidden voor genezing. Deze 

vrouw had een heel zere rug en zere knieën en 

de Heer nam onmiddellijk de pijn weg.  

 

 
Mensen zijn soms radeloos en bieden dan 

hun kind aan ons aan. Ze willen graag dat 

hun kinderen een beter bestaan hebben dan ze 

zelf hebben. Wat verschrikkelijk.  

 

 
 

Vis schoonmaken in echt smerig water, de 

hygiëne is hier in dit land ver te zoeken. Het 

is overal smerig, overal zand, auto’s die 

zwarte rook produceren, zodat je niets meer 

ziet. Alle huisvuil en banden verbranden enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Zo ver is de bouw in Sifoe  

 
Het begint vorm te krijgen met de bouw in 

Sifoe. Moses en zijn gezin met 3 kinderen en 

de oma wonen nu in het onderste gedeelte. In 

de bovenverdieping komt een plek voor ons en 

voor alle vrijwilligers. Ze zijn nu bezig met 

het opbouwen van het gebouw. Alles in de 

grond is al klaar. Als u dit project financieel 

zou willen ondersteunen, zou dat zeer welkom 

zijn. Alles is veel duurder geworden de laatste 

jaren en het materiaal komt allemaal uit het 

buitenland met containers.  

 

We zijn vanaf 19 januari weer voor 3 maanden 

in Zuid-Afrika. We zien ernaar uit. Martin en 

Tirzah zijn ook weer terug van verlof. Ze 

hebben een mooi artikel dat u kunt lezen op 

Cvandaag… 

 

Via deze weg willen we u allemaal heel  

hartelijk bedanken dat u voor ons bidt en ons 

ondersteunt in onze bediening en het werk van 

Immanuel Ministries. We hebben uw hulp 

hard nodig. Shalom, in Hem, Frans en Carly 

Alkema. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                                              Voor adreswijzigingen, aan-of                                      Eventuele giften: Immanuel Ministries 

                                              afmeldingen nieuwsbrieven:                                          onder vermelding van 

                                              B. Buurman, Stinswei 5-10                                           Zendingsmissie van Frans en Carly Alkema   

                                              9269 TD Veenwouden                                                   www.immanuelministries.nl 

                                              Tel: 0616990860 

                                              e-mail: bendokkum@live.nl                                         IBAN: NL 95 RABO 0362209537 u kunt  

                                              Voorzitster van ons Thuisfrontcomité                  het aftrekken van de  belasting want we  

                                              e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl         hebben een ANBI status 

 

 

 

     

                                               

 

     

https://cvandaag.nl/premium/94265-martin-en-tirzah-hofman-delen-gods-liefde-uit-in-de-sloppenwijken-van-zuidafrika-geloof-uit-zich-in-woord-en-daad/SxtRUgsKBSgmOElORR8bchYYEhA#.Y7_Ng-6-MJ8.whatsapp
http://www.immanuelministries.nl/
mailto:bendokkum@live.nl
mailto:j.a.joustra@kpnplanet.nl

