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Mattheus  5:13-16…”Gij  zijt  het  zout  der
aarde”;  indien  nu  het  zout  zijn  kracht
verliest,  waarmede  zal  het  gezouten
worden? Het  deugt nergens meer toe dan
om  weggeworpen  en  door  de  mensen
vertrapt  te  worden.  ”Gij  zijt  het  licht  der
wereld”.  Een stad, die op de berg ligt, kan
niet verborgen blijven. Ook steekt men geen
lamp aan en zet haar onder de korenmaat
maar op de standaard,  en zij  schijnt  voor
allen, die in het huis zijn. Laat zo  uw licht
schijnen voor  de  mensen,  opdat  zij  uw
goede werken zien en uw Vader, die in de
hemelen is, verheerlijken.

”Gij zijt het zout der aarde”
”Gij zijt het licht der wereld”

Dit  zijn  nu  de  beelden  die  de  Here  Jezus
gebruikte  om Zijn  discipelen  te  laten  zien
welk  een  invloed  zij in  de  samenleving
zouden moeten uitoefenen.

Wat bedoelde de Here Jezus daar nu mee?
De christenen zijn fundamenteel anders en
dat moeten ze ook laten zien!

a. De wereld is donker maar jullie moeten 
    haar licht zijn.

b. De wereld is in verval, maar jullie moeten
    haar zout zijn en het bederf tegengaan.

Christenen moeten zich niet afscheiden van
de wereld; ze moeten zich maatschappelijk
niet afscheiden. Integendeel, hun licht moet
schijnen in de duisternis en het  zout moet
doordringen om het bederf te voorkomen!

Dit  is  de  laatste  nieuwsbrief  voordat  we  op
groot verlof naar Nederland zullen komen.

We komen op Schiphol aan op vrijdag 27 april
en vertrekken weer op zondag 19 augustus. De
eerste maanden zullen we door heel Nederland
zoveel  mogelijk  presentaties  en  spreek-
beurten gaan houden over ons werk in Zuid-
Afrika. Maar de laatste paar weken zullen we
besteden  aan  onze  kinderen,  kleinkinderen,
familie, enz. Als u één van de presentaties wilt
bijwonen,  dan kunt u de  datums en  plaats-
namen vinden  op  onze  web-site onder  het
punt Agenda Frans en Carly Alkema . 
Iedereen in  Dokkum en omstreken willen we
hierbij van harte uitnodigen om op  zondag-
avond 6 mei in het gebouw Rehoboth aan de
Hantumerweg in Dokkum te komen voor een
grote PowerPoint presentatie om 19.30 uur. 
Website: http://www.immanuelministries.nl/

Hebt  u  ook  belangstelling  in  uw  omgeving
voor een presentatie en/of spreekbeurt,  neem
contact op met email: j.a.joustra@kpnplanet.nl



Er is  alweer een heleboel gebeurd de laatste
maanden.  Zo  zijn  we  bijvoorbeeld  met  nog
een  cursus  gestart,  nl.  met  een  Home  Base
Care cursus.  Waarin  de  leerlingen  worden
opgeleid om in de verzorging te gaan helpen,
zowel  als  in  hun eigen woonomgeving waar
veel ernstige zieken mensen zijn (AIDS, TB),
alsook in verzorgingstehuizen om daar te gaan
helpen. Met de kans dat daar dan een betaalde
baan uit kan gaan voortvloeien. Ze krijgen na
afloop een officieel certificaat. 

   Home Base Care cusus in gebouw Oupad

Ook  voor  de  vijf  Computerlessen  en  het
volwassen onderwijs zijn  er  wekelijks  veel
deelnemers  in het gebouw aanwezig. 

De  naailessen, die  twee  keer  per  de  week
worden gegeven, is een gewilde cursus. Cora
leert de dames alle trucjes op de naaimachine
en ze  maken er  prachtige  dingen.  Zoals  een
Bijbeltas, kinderkleding, schorten, enz. Ze zijn
volleerd  naaister  als  ze  de  cursus  hebben
gedaan en kunnen voor zichzelf beginnen als
ze een eigen machine zouden hebben. 

De naailessen - 10 deelnemers per cursus

Naast de zondagmorgensamenkomsten zijn we
nu  ook  begonnen  om  op  dinsdagavonden
Bidstonden te  houden in  Oupad.  Het  is  erg
harde grond, maar er zijn al een paar mensen
die regelmatig komen. Bid dat deze motor van
gebed  in  Oupad  zijn  vruchten  zal  gaan
afwerpen. 

We  hebben  er  nog  een  voedselprogramma
bij gekregen, nl. in de wijk South Concordia.
We hebben nu vier voedingsprogramma’s in
Knysna lopen. De grootste is nog altijd die we
zelf  in  ons  gebouw  in  Oupad houden;  daar
komen  zowel  kinderen  als  volwassenen.
Daarnaast  sponsoren  we  een  voedsel-
programma in  de  wijk  Nekkies, hier  komen
hoofdzakelijk kinderen.

         De kinderen in Nekkies eten buiten  

Het voedselprogramma in het Damse Bos is
voor  mensen  die  ernstig  ziek  zijn,  zoals
mensen  die  AIDS,  TB of  kanker  hebben  en
voor bejaarde mensen. De mensen komen met
hun bakje om het daar te vullen en eten het
later thuis op.

Voedselprogramma voor zieken en bejaarden



Het kledingproject dat  we wekelijks  in  het
gebouw in Oupad houden is een waar succes. 
De mensen moeten van tevoren een afspraak
bij  ons  maken  en  dan  kunnen  ze  op
donderdagmiddag  komen  en  kleding
uitzoeken,  en  als  we  schoenen  hebben,  ook
een paar schoenen. 

   Kleding op afspraak op donderdagmiddag

We krijgen veel kleding van een tweedehands
winkel uit  de stad. Elke 2 weken ontvangen
we een paar vuilniszakken vol met oude kleren
die ze in de winkel  niet  meer verkopen. Dit
wordt dan door ons uitgezocht en op maat in
de kast gelegd, zodat alles goed overzichtelijk
is. 
Ook  hebben  we  deze  maand  veel  kleren  en
schoenen  gekregen  van  een  plaatselijke
Baptistenkerk die een actie voor de mensen
van   Oupad  had  gehouden.  Daar  waren  de
mensen heel dankbaar voor, speciaal voor de
schoenen. Dat is nl. roversgoed, ze ruiken op
een  afstand  wanneer  we  schoenen  hebben
gekregen  en  dat  gaat  dan  als  een  lopend
vuurtje door Oupad en ze lopen de deur plat.

    Het uitreiken en passen van de schoenen

Verder  hadden  we  afgelopen  maand  een
inbraak in het gebouw. Vroeg in de ochtend
werden  we  op  zondagmorgen  gebeld  dat  er
was ingebroken in het gebouw in Oupad. Er
was aan de achterkant een raam en een tralie
uitgetrapt. Toen waren ze in de grote zaal en
hebben  alle kasten opengebroken maar daar
zat niets van hun gading bij. Daarna hebben ze
met  een oude schep  het  hele  kozijn  naar  de
kantoorruimten  uitgehakt  zodat  ze  de  deur
konden openen en het traliehek eruit getrapt.

 

Uit het sleutelkastje de sleutel gevonden naar
het  grote  kantoor  en  daar  de  kasten
opengebroken en de laptop eruit gehaald met
wat  andere  dingen.  Toen  Frans  eraan  kwam
stond  de  grote  computer  en  beeldscherm
buiten in het zand.  Ze waren waarschijnlijk
met  het  verlaten  van  het  pand  door  iemand
gezien en konden deze gelukkig niet zo vlug
meer  meenemen.  Het  duurde  wel  een  uur
voordat de politie kwam en daarna nog eens
uren  wachten  en  niets  aanraken  voordat  er
iemand  uit  George  kwam  (plaats  60  km
verderop), die vingerprinten kwam nemen. 

Procesverbaal voor de inbraak in het gebouw



Vanaf 24 februari zijn we begonnen met een
Youth Alpha cursus. De opkomst  de eerste
avond was meteen zeer goed. De eerste avond
begon met  een uitgebreid diner, de zaal  was
versierd  in  zwart  en  wit  en  de  jeugd  moest
voor  zichzelf  kleding  maken  van  zwarte
plastic zakken en wit papier. 

We  hebben  inmiddels  al  verschillende
vrijdagavonden  achter  de  rug.  Elke  avond
begint met het zingen en prijzen voor de Heer.

Voordat we naar Nederland gaan hebben we
nog een kamp met deze jeugd. We gaan een
heel weekend naar een soort jeugdherberg en
het wordt een Heilige Geest weekend. Bid dat
veel van deze jongeren echt hun hart aan de
Heer zullen geven en ernaar zullen gaan leven.
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De Heer  heeft  ook weer  zomaar  uit  de  blue
een  nieuwe  deur  voor  ons  geopend.  We
mogen nu op een school van 1640 leerlingen
in  Hornlee  regelmatig  een  weekopening
komen verzorgen. Het is een grote uitdaging
om hier het evangelie te mogen verkondigen.

    Frans: weekopening voor 1640 leerlingen

Bid voor Theo en Jinke, dat zij in de tijd dat
wij naar Nederland zijn, al de werkzaamheden
in  het  gebouw  van  Oupad  kunnen  laten
continueren; en bid dat de mensen die beloofd
hebben  om  hen  te  komen  helpen  ook
daadwerkelijk zullen komen. 

Bid voor Gods bescherming op onze lange
reis naar Nederland en voor een gezegende tijd
in  Holland.  Dank  de  Heer voor  al  zijn
voorzieningen die er al zijn als we aankomen,
nl. een huis in Damwoude en een auto die al
voor  de  deur  staat.  We  hopen  u  allen
misschien  ergens  te  ontmoeten  tijdens  een
presentatie in het land. Gods Zegen, in Hem,
Frans en Carly. 
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