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"Mogen de woorden van mijn mond en de
overleggingen van mijn hart U welgevallig
zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser."
Psalm 19:15.
Hart en mond horen bij elkaar. De Here Jezus
zegt: ‘Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht
zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed
des harten spreekt de mond.’ Dat is niet fraai,
maar het geeft wel aan dat je God met je mond
niet voor de gek kunt houden. Hij kijkt naar je
hart. In het hart vindt Gods woord al of niet
goede aarde. Pas wanneer dat ontkiemt, wordt
het woord van Paulus waar: ‘Want met het
hart gelooft men tot gerechtigheid en met de
mond belijdt men tot behoudenis.’
Als hart en mond overeenstemmen met
Gods welgevallen, dan komen de krachten
van Gods koninkrijk vrij. Daarom is de
waarschuwing van Salomo zo belangrijk:
‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.’
Wij zijn God welgevallig in Christus, maar
door het kennen van Hem zullen onze harten
en monden gaan overeenstemmen met Zijn
hart.

Hier weer een nieuwsbrief en gebeds-update
vanuit een snikheet Zuid-Afrika.
Want er is weer zoveel gebeurd en we willen u
graag op de hoogte houden van alles wat we
hier beleven, zodat u gericht voor ons kunt
blijven bidden.

Allereerst willen we vanaf deze kant onze
Gemeente in Dokkum bedanken voor al jullie
inzet met het maken van mooie kerststukjes
en kaarten, die op de Kerstmarkt verkocht zijn
voor het werk hier in Zuid Afrika.

De zusters in het stalletje op de kerstmarkt
Daarnaast willen we ook iedereen via deze
weg bedanken die ons financieel ondersteunen
en voor ons bidden. We krijgen soms geld van
mensen die niet in ons bestand zitten en we
willen ze dan graag een bedankkaartje sturen.
Maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Als we
alleen een naam op een bankafschrift zien
weten we niet van wie het is. Als we het bij de
bank proberen uit te zoeken, wie die gulle
gever is, willen ze ons geen adres geven. Dus
als U zo vriendelijk zou willen zijn om in het
vervolg bij uw gift uw gegevens te vermelden,
dan zouden we dat zeer op prijs stellen en kan
ons Thuisfront u namens ons een bedankbriefje sturen en, als u het wilt aftrekken voor
de belasting, een jaaroverzicht sturen.
In Nederland hebben we een A.N.B.I. status.

Onze evangelisatie-actie voor de Kerstdagen
was zeer gezegend. Frans en ik zijn heel
Oupad zingend door geweest en kinderen
begonnen spontaan de Kerstliederen met ons
mee te zingen. We deelden zelfgemaakte
kerstkaarten uit en nodigden iedereen uit voor
alle activiteiten in het gebouw. We hadden
vele gezegende gesprekken en we trokken
zeker de aandacht van veel mensen in onze
“schaapswachters”-kleding, zo hebben we
zelfs in de lokale krant gestaan van Knysna.

Verder kregen ze een paar lekkere traktaties en
ondertussen genoten ze nog van een mooie
kerstfilm. Bij de uitgang kreeg ieder kind een
ijsje en een presentje wat we zelf gemaakt
hadden.

Kerstpresentje voor de kinderen
We hadden een lege closetrol in gepakt als een
toffee en binnenin zat voor iedereen: 5
knikkers, 2 snoepjes, 2 stukjes kaugum en een
ballon. We hadden er 200 gemaakt, maar we
kwamen nog tekort. We kijken dankbaar terug
op deze middag waar weer veel kinderen en
ouderen het evangelie mochten horen en zien.

De schaapswachters Frans en Carly
Daarnaast was het Kinderkerstfeest een groot
succes. Omdat het grote vakantie was van 15
december tot 15 januari, hadden we geen idee
hoeveel kinderen er zouden komen. Maar het
steeg boven onze verwachting uit. We hadden
220 kinderen en ongeveer 50 volwassenen in
het gebouw.

Op oudejaarsavond hebben we ook nog een
speciale dienst gehad. We twijfelden eerst of
we het wel of niet moesten doen, omdat er met
zulke dagen in Oupad ontzettend veel alcohol
word gedronken, en we wilden geen dronken
mensen in het gebouw hebben, die de boel
komen verstoren. Maar de Heer gaf ons deze
oplossing om het niet ’s avonds laat te doen
wat hier gewoonte is in dit land, maar van 5
tot 7 uur in de avond. We zijn blij dat we het
toch gedaan hebben, want er kwamen veel
mensen die anders nooit in de diensten komen
en veel mensen gaven een getuigenis en
spraken hun wensen uit voor het nieuwe jaar.

Kinderkerstfeest in gebouw Oupad
Er was geen plekje meer over. Naast het
zingen van kerstliederen en het kerstverhaal
hadden we een optreden van een goochelaar,
wat de kinderen geweldig vonden.

Frans spreekt op Oudejaarsavond

Op 23 december hebben we tijdens het kinderfeest ook afscheid genomen van Dick en Rita.
Maar gelukkig hebben we in de afgelopen tijd
twee nieuwe echtparen met hun kinderen
mogen verwelkomen in Knysna. Het zijn nl.
Theo en Jinke de Jong met hun twee zonen
Dooitze en Ruben en Gosse en Simone
Elzinga met hun 4 kinderen, nl. Janoek,
Fedde-Jan, Joël en baby Boaz. Theo en Jinke
komen rechtstreeks vanuit Nederland en Gosse
en Simone hebben in Dundee (in Zuid Afrika)
al een paar jaar zendingswerk gedaan, maar
zijn ook Nederlanders. Dat werkt lekker als je
allemaal dezelfde taal met elkaar kunt spreken.
Dus ik wil jullie voorstellen aan ons nieuwe
team:

Van rechts naar links:
Carly, Frans, Gosse, Simone, Jinke, Theo.
We hopen en bidden dat we hier samen
schouder aan schouder in Gods wijngaard veel
mensen mogen gaan bereiken, door hen door
woord en daad te laten zien wie de Here
Jezus is en dat Hij ook van hen houdt.

Het gevangeniswerk is even gestopt. De
mannen zijn allemaal overgebracht naar
andere gevangenissen verderop in het land. De
gevangenis in Knysna is aan een onderhoudsbeurt toe en wordt ook helemaal geschilderd.
We hebben afscheid moeten nemen van onze
groepen die we wekelijks Bijbelstudies gaven.
Waarschijnlijk zien we ze niet meer terug. Als
het onderhoud klaar is, komen er weer andere
gevangenen voor in de plaats, dan moeten we
dus wéér van voren af aan alles opnieuw
opbouwen. Dit zal dan pas gaan gebeuren na
onze verlof in Nederland.

Over ons groot verlof gesproken, we hebben
er alweer bijna 3 jaar opzitten en moeten voor
1 mei het land verlaten. 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 spreekbeurten
gaan verzorgen over ons werk in Zuid Afrika.
Maar de laatste paar weken zullen we besteden
aan onze kinderen, kleinkinderen (er worden
er nl. nog twee geboren in de tijd dat we thuis
zijn, dan hebben we al 9 kleinkinderen) en
familie. Als u belangstelling hebt voor een
spreekbeurt en Powerpointpresentatie kunt
u zich wenden tot onze voorzitster Tjitske
Joustra van het Thuisfront,
e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl
Ook kunt onze agenda van afspraken in
Nederland gaan volgen op onze web-site:
http://www.immanuelministries.nl/

We danken de Heer voor de vele genezingen
die weer plaats hebben gevonden “in Zijn
Naam”. Zoals bij Audry, een vrouw die af en
toe in onze dienst komt. Ze kwam op een dag
door de week naar ons toe en vroeg om gebed.
Ze had een dikke knobbel in haar borst, die
over 5 dagen weg zou moeten worden
genomen in het ziekenhuis. Toen we “in de
Naam van Jezus” voor haar gebeden hadden
was de bult uit haar borst verdwenen en ze
is niet geopereerd. Dat is onze God. We zien
nu ook dat de mensen van Oupad ons zijn
gaan vertrouwen. Als er moeilijkheden zijn,
dan komen ze bij tij en ontij nu naar ons
gebouw om met vader (Frans) of mama Carly
te praten of om voor zich te laten bidden. Er is
veel ellende onder de mensen van Oupad
Een man van onze Bijbelstudie uit de
gevangenis, is nu op parool (dat houdt in dat
hij vrij is, maar zich telkens moet melden).
Hij heeft 15 jaar gezeten en wij hebben hem
kunnen onderbrengen bij een oudere vrouw
die een kamer (hok) aan ons verhuurd heeft,
zodat hij daar kan slapen. Hij bezoekt trouw
de diensten en eet bij ons tijdens het
voedselprogramma. Zijn naam is Petrus
Terblanche. Bid voor hem, hij staat aan vele
aanvallen en verleidingen van de duivel bloot.
Bid dat hij sterk blijft staan in het geloof in
zijn moeilijke situatie.

Het gebouw in Oupad word intensief
gebruikt. Er zijn elke dag verschillende
programma’s. We zijn in januari opnieuw
gestart met computerlessen. We hebben nu
elke week 5 groepen die computerlessen
krijgen. We hebben negen computers in het
lokaal en de mensen vinden het geweldig dat
ze deze kans krijgen om dit te leren.

5 groepen die computerlessen krijgen
Daarnaast gaan we van start om de Xhosa
sprekende mensen Engelse lessen te geven,
zodat ze het Engels kunnen lezen en schrijven.
Ook hiervoor is veel belangstelling. Veel
mensen hebben zich hiervoor ingeschreven en
moesten eerst een test maken om te zien op
welk niveau ze kunnen beginnen.

Inschrijven voor de Engelse lessen

Opgeven nieuwsbrief en gebedsupdate:
R. Alkema, Wylster 16,
9101 ZA Dokkum
e-mail: rm.alkema@hetnet.nl
Ook voor adreswijzigingen.
Voorzitster van ons Thuisfrontcomité
Tj. Joustra, tel: 058 – 2561595
e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl

We hebben een megafoon gekocht en
gebruiken die om alle extra programma’s aan
te kondigen in Oupad.

Carly met megafoon in Oupad
Deze maand gaan we voor de oudere jeugd in
Oupad een Youth Alpha cursus starten in
samenwerking met de plaatselijke Youth for
Christ. Wij zullen als leiders, eerst een hele
zaterdag les gaan krijgen om deze cursus te
gaan doen voor deze jeugd. De jeugd moet
zich van te voren opgeven en beloven om alle
avonden trouw te komen. Op vrijdag 24
februari gaan we van start met een diner voor
alle deelnemers. Daarna zal elke vrijdagavond
van 6 tot 9 uur de cursus gegeven worden. Op
12, 13 en 14 april gaan we nl. als slot een heel
weekend weg met deze jongeren naar een
jeugdherberg hier in de buurt. Daar worden de
laatste 4 lessen gegeven en staat de Heilige
Geest centraal. We hebben inmiddels al meer
dan 40 aanmeldingen. We doen deze stap in
geloof, de Heer heeft ons laten zien dat het nu
de tijd is om het te doen , dus we moeten er
op vertrouwen dat de Heer ons zal gaan
voorzien voor al de financiën die hiervoor
nodig zijn. De kosten per jongere zal voor de
gehele cursus plus diner en snacks na afloop
van elke cursusavond en een weekend, per
persoon € 50 gaan bedragen. Wilt u ervoor
bidden wat u kunt doen om de harten van
deze jeugd radicaal te laten veranderen. We
hopen dat er een jeugdgroep ontstaat die in
vuur en vlam voor onze Here Jezus komt te
staan. Alvast hartelijk bedankt, in Hem, Frans
en Carly Alkema.
_____________________________________
Eventuele Giften:
Immanuel Ministries voor de zendingsmissie van Frans en Carly Alkema
Rabobank Dokkum nr. 362209537.
Deze giften zijn aftrekbaar voor de
belasting, want ze hebben een ANBI status.
http://www.immanuelministries.nl/

