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De verkondiging van de herders leidt tot
verwondering bij de hoorders. Is de Messias
dan toch gekomen! Verwonderen wij ons
hierover nog? Want de komst van Jezus is
een wereldschokkend gebeuren. Zijn we
nog vol van verbazing over een Vader die
omziet naar zondige mensen! Zijn we nog
vol van verwondering over de Zoon die
zichzelf helemaal geeft voor ons! Zijn we
vol van de Geest die ons weer leert om
verwonderd te zijn!

Wie hielden des nachts de wacht over de
kudde? Herders. Deze zijn altijd een beeld
van hen die de kudde (hongerige mensen) naar
de grazige groene weiden brengen (naar Gods
Woord dus). De herders uit het kerstevangelie
waren waarschijnlijk rondtrekkende herders.
Ze hielden zich op in het veld. Zaten rond een
kampvuur en hielden om de beurt een oogje in
het zeil. Herders in die tijd waren niet hoog
aangeschreven, ze hadden een slechte naam.
Het waren meestal rovers en bedriegers. Ze
waren het uitschot van de maatschappij, de
verworpenen en verachten. Ze zaten beslist
niet te wachten op de komst van de Messias.
En weet u wat dan zo verbazingwekkend is?
Dat God uitgerekend hen uitverkiest om als
eersten het evangelie van het Kind te mogen
horen. Jezus is niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
De herders waren de eerste verkondigers van
het kerstevangelie. De heerlijkheid van de
Heer omstraalt de herders. Ze mogen in het
licht staan, zondaars in het licht, Want het
Licht der wereld is verschenen, heil
brengend voor alle mensen.

We hebben weer zoveel beleefd deze
afgelopen periode dat ik onderwerpen moet
kiezen om met u te delen. Erg belangrijk wat
er in de afgelopen tijd is veranderd, is dat we
gestopt zijn met paster Rubain in Oupad. De
kerk liep met sprongen achteruit door
verschillende omstandigheden en we hebben
besloten dat hij niet meer in ons gebouw
diensten gaat houden. Hij gaat nu terug naar
Cape Town. Eén van de redenen is dat hij
steeds naar andere kerken toe gaat en dat er
dan geen dienst in Oupad is. In Oupad moet
beslist elke zondag een dienst zijn.
We waren al maanden aan het bidden voor wat
we moesten doen en hoe dan verder te gaan.
Helemaal weer zelf doen of dat de Heer ons
iemand anders stuurt. De pastors staan in de
rij om in ons gebouw een kerk te beginnen,
maar dat is niet de bedoeling. Wij moeten
zeker weten wie God daar wil hebben. En
verleden maand kwam er ‘out of the blue’
zomaar het antwoord van God. Hij bracht
Siviwe in het hart om eens bij ons te kijken,
hij voelde in het gebouw meteen de sfeer van
de Heilige Geest en maakte met ons een
afspraak.

Het paste precies in het plaatje waarvoor we
gebeden hadden. Zijn naam is Siviwe
Ngqavu en heeft in George een kerk met meer
dan 1000 leden, een ‘branch’ in Mosselbay, en
Siviwe bad nl. voor een plek in Knysna.

Afgelopen week hebben bijvoorbeeld 42
mensen hun hart aan de Heer geven.

Hier is Frans tijdens een dienst in Oupad,
we zijn zo dankbaar dat de Heer een
doorbraak heeft gegeven, dit is ons doel en het
belangrijkste deel van ons werk, dat mensen
gered worden.

Het was een goddelijke ontmoeting en we
werken nu met hem samen. Frans zal de
eerste zondag van de maand in Oupad
spreken en het Avondmaal doen. Andere
zondagen komen er verschillende pastors van
zijn kerk uit George. Frans zal ook in zijn kerk
in George gaan spreken. Elke woensdag
morgen hebben we een Bidstond en een
dienst met Siviwe waar ik ook aan meewerk
om voor mensen te bidden; en doe de muziek
en zit achter de knoppen. Hij heeft elke week
op de radio een programma waarin mensen
ook vragen kunnen stellen over geloofszaken.
We zijn nu 1 maand samen en we puilen nu al
uit in ons gebouw in Oupad. Vooral op
woensdag kunnen we er bijna niet meer in,
elke week komen er weer nieuwe mensen uit
andere wijken, geweldig. Prijs de Heer.

De Heer heeft ons op de juiste tijd een
enthousiaste en gedreven jongeman gegeven,
die vol van de Heilige Geest is, om met ons
samen veel mensen te verlossen, te redden, te
genezen en te bevrijden. Halleluja!

We hebben afgelopen tijd een recordaantal
Bijbels kunnen uitreiken aan kerken, in de
gevangenis en in onze kerk in Oupad. De
mensen zijn er zo dankbaar voor dat ze nu zelf
thuis het Woord kunnen lezen en bestuderen.

Ook zijn we nog steeds bezig om in White
Location een stabielere kerk te stichten.
Hier is Jeffrey Claassens mee bezig. Hij
houdt ook regelmatig een veldtocht zoals hij
het noemt. Dat betekent een hele week elke
avond diensten. Er gebeuren daar ook grote
bevrijdingen en wonderen. Afgelopen zondag
is er een vrouw die blind was, genezen.
Geweldig. Dat is de God die ik dien.

Dat is hetzelfde voor ‘s morgens vroeg bij het
ontbijt, de E-pap. Maar die kunnen we
gelukkig op dat moment weer snel bijmaken.
De kinderen gaan hier heel vaak niet naar
school en ook veel volwassenen komen voor
de pap. Er zijn dagen dat we 140 borden pap
uitdelen in de ochtend. Maar het kunnen er
ook maar 25 wezen. Dus flexibel zijn.

Wat minder mooi was, dat er was ingebroken
in het gebouw van Oupad. Door een heel
klein raampje in de keuken eruit te halen, de
tralies door te knippen met een speciale tang,
toen door het luik van de voeding naar de
grote zaal, het kastje opengebroken en de
nieuwe laptop van 6 weken oud gestolen met
screen en kleine spullen. De deur vernield van
het kantoor, maar zo ver zijn ze gelukkig niet
kunnen komen. Het moet iemand zijn die
bekend was met de situatie. Een grote
schadepost voor ons. Degenen die het stelen
verkopen het voor haast niets om er meestal
drank of drugs voor te kopen.

De voedselprogramma’s in Oupad en White
Location zijn altijd erg druk. Het is altijd
een heel hectisch moment als ze allemaal
binnen komen en het liefs meteen hun bord
met eten willen hebben, we hebben er wel een
systeem in, maar ze blijven roepen: mama
Carly ik heb nog geen eten. In Oupad komen
er dan tussen 150 en 200. In White Location
150. Ons record was 230 op 1 dag in Oupad.
We hebben ook wel dagen dat het geen
aanslepen is; dan zijn er wel 200. En het liefst
hebben ze ook nog twee keer een bord met
eten. Vooral de grote mannen, die lusten wel
wat. Het is vaak het enige voedsel wat ze
krijgen op zo’n dag. Dus ik moet goed in de
gaten houden wie wel of niet heeft gehad. Als
er genoeg is, dan krijgen ze een tweede bord.
Het is moeilijk koken voor ons we weten nooit
hoeveel mensen er die dag zullen komen.

En we hebben natuurlijk elke maand het
uitreiken van de voedselpakketten aan de
allerarmsten. Het heet het Gezins Sponsor
Plan. We hebben er momenteel 75 elke
maand, maar ik heb er veel meer nodig om
alle mensen die in nood zijn te helpen. We
doen dit in Oupad en White Location. Als u
mee wilt doen, geef u dan op voor een gezin.
U vindt de gegevens op bovenstaande website.

Dit is een kop van een geit die buiten boven
een vuurtje is klaargemaakt. Dat eten ze hier,
en kippenpoten met de nagels eraan. Ook eten
ze hier pens, dat stinkt verschrikkelijk als ze
dat klaarmaken. We zouden in Nederland niet
in ons hoofd halen om dat te eten. Maar als je
niets hebt, is alles lekker.

Het clubwerk draait elke week op volle toeren.
Alle 4 clubs worden heel goed bezocht. In
White Location hebben we op donderdag
middag de club van de Explorers. Ze vinden
het prachtig om te worshippen op de muziek
met bewegingen. Het gaat er zeer luid aan toe.

Tijdens de Gideons club in Oupad, komen ook
altijd veel kinderen op woensdagmiddag om
het Bijbelverhaal te horen etc.

We hadden ook weer een hele grote
kledingmarkt in het gebouw van Oupad. Het
was verschrikkelijk druk. De mensen stonden
‘s morgens om 6 uur in de rij voor de markt en
we openden om 9 uur. Het was bom bom vol.

We hebben nog veel meer mee gemaakt, maar
ik moet het hierbij laten dit keer. Wij willen
iedereen die voor ons gebeden heeft en ons
werk financieel heeft ondersteund dit jaar, van
harte bedanken. Zonder uw steun en gebeden
zouden wij hier niets kunnen doen. God heeft
ons hier naar toegeroepen om in Afrika Zijn
Woord te brengen en Zijn liefde te laten zien
aan de mensen in dit land. Maar Hij gebruikt
u om Zijn werk hier door ons heen te
volbrengen. Wij hebben allemaal een andere
taak om Hem te dienen en dat is op de plaatst
waar Hij ons gesteld heeft.

De Benjamins club op vrijdagmiddag wordt
gedaan door Janoek, daar zijn ook veel
kleintjes. En bij de Youth club the Discovery
club op maandagmiddag zijn veel jongeren,
tussen de 11 en 16 jaar
Het gevangeniswerk op donderdag vinden we
altijd mooi om te doen. En ook de
Bijbellessen in het Vermont tehuis is erg fijn
om te doen en het geeft ons altijd veel
voldoening.

Gezegende Feestdagen gewenst,
in Hem, Frans en Carly
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