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“Want ik zal het niet wagen van iets anders
te spreken dan van hetgeen Christus door
mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad,
door kracht van tekenen en wonderen door
de kracht des Geestes” Rom.15:18 en 19a.
Het is voor ons net als Paulus een voorrecht
om voor de “Koning” te mogen spreken. Hij is
Degene die deuren opent en gelegenheden
geeft om het goede nieuws te mogen
verkondigen. Dat kan een persoonlijk contact
zijn, of betrokken zijn om mensen praktisch te
mogen helpen (dabar = woord & daad) In dit
alles is er natuurlijk de passie voor onze Heer
en Heiland en een verlangen om mensen
dichter bij Jezus te brengen. Paulus’ en ons
roemen is in Christus Jezus, het is op Hem
gericht. Het is heel wat waard als we erkennen
dat alle dienstbetoon dat bruikbaar is voor
God, door ons bewerkt zal worden door
Christus Jezus, niet door onze eigen wijsheid
en kracht, maar door de kracht des Geestes.

En dat er tekenen en wonderen gebeuren door
de kracht van de Geest ervaren wij heel vaak.
Even een voorbeeld: Hannelie is een vrouw
die héél lang op straat heeft geleefd, nu tot de
Heer is gekomen, en afgelopen jaar is
getrouwd. Ze heeft vroeger waarschijnlijk bij
een gevecht haar ene kant van haar gezicht
helemaal vervormd, haar oor is bijna weg en
haar ene oog is dicht met een bles. Nu had ze
kanker gekregen in haar keel. Ze heeft een
bioptie gehad begin februarie en dat zag er
heel slecht uit, ze moest geopereerd worden en
ze zou haar stem hierdoor ook kwijt raken.
We hebben gewoon buiten voor haar gebeden
en baden elke dag thuis voor haar. Twee
weken geleden kwam ze bij ons, ze was naar
de dokter geweest en die had haar getest en
alle kanker was weg en hoefde dus niet meer
geopereerd te worden. Dat is de God die ik
dien. En wat de Heer voor Hannelie kon doen
dat kan hij ook voor U doen in de kracht van
de Heilige Geest. We danken de Heer weer
voor dit wonder.Hem komt toe alle lof en eer

We zijn in februarie ook met een soort van
Bijbelschool begonnen in Oupad. We
hebben inmiddels 12 leerlingen die dit jaar 40
lesavonden zullen gaan volgen. We maken de
lessen zelf en de lessen worden in het
Afrikaans gegeven. Frans praat en ik (Carly)
schrijf alles op het bord, zodat ze het in hun
schrift kunnen schrijven. Ze hebben de
afgelopen week hun eerste test gedaan. Ook
moeten ze teksten uit hun hoofd leren.

Nu we het toch over de geestelijke kant van
ons werk praten. Frans spreekt bijna iedere
zondag in een andere kerk. Meestal bidden we
dan ook voor de zieken en voor bevrijding in
die kerken. In twee kerken heeft hij elke
maand een vaste beurt om te preken en
natuurlijk in het Vermonthuis waar hij ook in
het prekenrooster zit. En de rest van de
zondagen is het altijd weer een verrassing
waar de Heer ons brengt.

Als ze het eerste jaar met goed gevolg hebben
doorlopen krijgen ze een certificaat en, als je
minder dan 5 keer een avond hebt gemist, een
mooie grote Afrikaanse Bijbel cadeau.

De Bijbelstudies in het Vermont huis zijn
altijd bijzonder. De meeste mannen van die
groep zitten in een rolstoel en zijn geheel of
gedeeltelijk verlamd. Frans en ik vinden de
Bijbelstudies in de gevangenis erg fijn om te
doen. We hebben altijd een erg goed contact
met de gevangenen. Ze vertrouwen ons en na
afloop als we een 1 op 1 gesprek met ze
hebben, horen we vaak héél schreinende
verhalen. Ook weten we vaak of ze wel of niet
schuldig zijn waarvoor ze zijn opgepakt. We
leren ze om de waarheid te vertellen, want de
waarheid zet ze pas waarlijk vrij. We zien
mannen die echt in de gevangenis zijn
veranderd. Ook buiten de gevangenis
ontmoeten we vaak mannnen die bij ons in de
groep hebben gezeten en nu op het rechte pad
zijn en zijn ingelijfd in een locale kerk. Dat
vinden we dan geweldig.

Nu we het toch over Bijbels hebben, ons
Bijbelproject loopt als een trein. We kunnen
wekelijks vele Bijbels uitreiken aan mensen
die zelf geen Bijbel kunnen bekostigen. Ten
eerste geven we aan elke gevangene die onze
Bijbellessen volgen een Bijbel. We werken
momenteel in twee afdelingen waar de
gevangenen nog niet veroordeeld zijn. Maar
het wisselt daar ook nog vaak. Er komen en
gaan altijd weer mannen, dus we hebben altijd
veel Bijbels nodig voor ons gevangeniswerk.
Daarnaast geven we locale kerken Bijbels.
Afgelopen tijd hadden we veel aanvragen, we
geven dan meestal 20 Bijbels tegelijk bij de
betrokken voorganger. Dan kan hij bepalen
wie een Bijbel waard is of niet.

Verleden maand zijn Frans en ik naar onze
jaarlijkse conferentie geweest in East London,
om zelf ook weer geestelijk wat bij te tanken.
De conferentie heet Get Ready en we hadden
weer heel veel bekende gastsprekers vanuit de
gehele wereld. Het is allemaal uitgezonden op
TV en wij waren regelmatig in beeld. We
hebben een hele goede band met deze kerk en
helpen er ook altijd mee. Ook krijgen we vaak
evangelisatiemateriaal en andere spullen van
hen mee. Het was eerst TBN maar nu heet het
Faith. Het is een platform voor pastors uit heel
Afrika om het evangelie te verkondigen.

Zoals de meesten van jullie al weten is dat
Gosse en Simone in december hebben
besloten dat hun periode bij ons afgelopen is
en dat de Heer hen voor iets nieuws heeft
geroepen. Ze zullen ons dan per 1 mei gaan
verlaten, maar ze blijven daarna nog wel wat
dingen bij ons doen. Ze gaan naar YFC waar
Gosse gaat assisteren bij een project waar
mannen een praktisch vak leren in 9 maanden.
Maar God geeft altijd weer uitkomst want
het huis van Wima en Felix is aan de tweede
kijker verkocht (alleen de papieren moeten op
dit moment nog getekend worden) Als alles
goed verloopt hopen ze in juli al hier in
Knysna te zijn om ons te komen versterken.
Verder hebben we op dit moment een
vrijwilliger uit Dokkum voor een maand, zijn
naam is Nathan Post. Daarnaast hebben we
twee dagen in de week tijdens het voedingsprogramma in Oupad en tijdens twee
kinderclubs hulp van meisjes uit Duitsland
via YFC. Ook gaan die mee als we een uitje
hebben met de kinderen.
Maar we hebben nog steeds twee vacatures:
één voor een kinder-jongerenwerker en één
voor een zendingswerker met leiderschap die
ook, als wij op verlof zijn, ons kan
waarnemen. We hebben er wel een paar
reacties op gehad, maar na gebed bleken dit
niet de juiste personen te zijn die God hier
wilde hebben. Wij moeten nl. zeker weten dat
ze door God geroepen zijn om hier naar toe
te gaan, want zoiets kun je beslist niet in eigen
kracht en dan zal de Heer hen ook gaan
voorzien. Zie hier voor de vakatures:
Kinder-jongerenwerker en Vacature Zendings
Werkers.
Met onze gezondheid gaat het goed. Frans
moest zijn PSA-waarde nu na een jaar weer
laten contoleren en die was gezakt naar 0,07
dus vrij van kanker. Ik ben zelf nog niet
helemaal de oude, want ik ben eerder moe dan
voordat ik die TIA had. Ik ben nu bij een
fysiotherapeut voor mijn nek en hoofdpijn. Ik
heb artrose in mijn nekwervels en migriane.
Maar gelukkig kan ik er alles wel mee doen en
ben ik net zoals voorheen weer volop in de
running. De Heer geeft ons altijd maar weer
de kracht om door te gaan. We zijn nu al
weer ruim 9 jaar in Zuid-Afrika en al 11 jaar
in het werk van de Heer en we vinden het
geweldig om een klein schakeltje te mogen
zijn en om mee te helpen aan het bouwen van
Zijn Koninkrijk.

Elke week hebben we voor drie groepen
Kinderclubwerk. Ik heb de club voor 7, 8 en
9 jaar. Dit is echt nog een leeftijd dat ze nog
spontaan alle liedjes meezingen en enthousiast
naar de club willen gaan. Nadat we allerlei
liedjes hebben gezongen met bewegingen,
vertel ik een Bijbelverhaal met plaatjes in een
PowerPoint en dan hebben ze een memoryvers
die ze dan oefenen. Vervolgens een filmpje
over het onderwerp van het verhaal en een
werkje dat bij dat verhaal past.

Hier zie je Samuel in bed liggen die door God
drie keer geroepen wordt in de nacht.
We hebben afgelopen tijd weer een fikse
brand gehad in Oupad. Er zijn 4 huisjes
totaal uitgebrand en verschillende huisjes
hadden waterschade. Deze huisjes staan ook
zo dicht op elkaar. Als er ergens brand ontstaat
is het ook zo bij de buren. Gelukkig stond de
wind de goede kant op , maar het vuur kwam
hoog de berg op. De bomen vatten vlam,
gelukkig kwam de brandweer snel ter plaatse.

Wij konden de gedupeerden gelukkig ook
wat helpen met kleding, schoenen,
beddengoed, en wat meubels die we gekregen
hadden. Ook hebben we deze gezinnen een
Hamper (is een voedselpakket) kunnen geven.
Ze kregen van de gemeente potten en pannen.

Hier zie je Anelle Randal Kitas (bij de
meesten bekend als Simphiwe Booysen). Op
ons paasbest naar de kerk in Plettenberg Bay.
Ja, hij is eindelijk uit de gevangenis, onze
Zuid-Afrikaanse zoon. Voor wie zijn verhaal
niet kent, zal ik nog even een korte
samenvatting geven. Toen hij 17 jaar was
heeft hij met een groep (gang) onder invloed
van drank en drugs een vrouw lastig gevallen
en kreeg hiervoor 17 jaar gevangenisstraf.
Hij gaf een valse naam op, vandaar Simphiwe.
Hij was moslim in die tijd en wij ontmoetten
hem na afloop van een van onze Bijbelstudies
in de gevangenis. We nodigden hem uit voor
de volgende les, maar hij zei: ik ben moslim.
Mijn reactie was, we eten geen moslims hoor,
je bent van harte welkom. En inderdaad, hij
kwam, ging achter in de klas zitten en
luisterde alleen en wilde geen Bijbel. Een paar
weken later wel een Bijbel in de klas, maar
gaf hem dan weer terug. Weer paar weken
later hield hij de Bijbel. Weer een poosje later
had hij een alleenstaande cel aangevraagd om
het verschil te bestuderen tussen de Koran
en de Bijbel. Toen liet God mij al in een
vroeg stadium zien dat Hij deze jongen zou
gaan gebruiken in de gevangenis. Poosje later
gaf hij zijn hart aan de Heer. Maar toen
werd hij veroordeeld en moest naar een
maximum gevangenis in Caledon hier ruim
400 km vandaan. We hadden hem inmiddels
als zoon geaccepteerd en hij mocht ons elke
week op onze kosten bellen. We bezochten
hem 3 keer per jaar op in Caledon. Hij las de
Bijbel en alles wat hij maar op geestelijk
gebied kon krijgen. Onder de gevangenen
evangeliseerde hij. Toen wilde hij gedoopt

worden. Frans heeft hem en nog een andere
gevangene daar in Caledon mogen dopen.
Daarna had ik voor hem gebeden voor de
vervulling van de Heilige Geest. Hij viel als
een blok neer en er kwam nog een leugengeest
uit. Nadien spreekt hij zelfs in zijn slaap in
tongen, zeggen de andere gevangen. Zijn
gedrag in de gevangenis was zeer goed en nu
naar ruim 10 jaar mocht hij op parool vrij.
Dat houdt in dat hij een band om zijn been
heeft, zodat ze weten waar hij is. Maar als ze
zien dat het oke is dan kan hij weer gaan en
staan waar hij wil. Zijn grootste wens is om
in het werk van de Heer te gaan. Hij is nu
28 jaar en wil graag naar een Bijbelschool.
Hij gaat ons ook helpen in de ministry. Wilt u
voor deze jongeman bidden dat de Heer hem
gaat voorzien voor het geld wat hij nodig
heeft om zijn droom te gaan verwezenlijken?
Het gaat via ons lopen, zodat het alleen
hiervoor gebruikt zal gaan worden.
We hadden ook weer uitjes met de kinderen
naar de zee. Hieronder ziet u hoe Frans het
evangelieverhaal vertelt met een ketting van
gekleurde kralen en symbooltjes aan de
kinderen van de Bijbelclub van 7, 8 en 9 jaar.

De bladzijden zijn al weer vol en ik heb nog
veel meer te vertellen, maar anders wordt de
nieuwsbrief te lang. We willen iedereen via
deze weg heel hartelijk bedanken voor uw
gebeden en uw financiële ondersteuning die
we altijd hard nodig hebben. We kregen via
een actie van http://life4all.org/ een cheque
van € 3400 - Hier zijn we heel dankbaar voor.
In Hem Frans en Carly Alkema
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