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“Want ik schaam mij het evangelie niet,
want het is een kracht Gods tot behoud
voor een ieder die gelooft”.
Rom. 1 : 16

Deze teksten had de Heer ons gegeven om
daarover te spreken tijdens ons verlof in
Nederland en dat heeft Frans dan ook in heel
veel kerken gedaan.

“Schaam u dus niet voor het getuigenis van
onze Here”.
2 Timotheüs 1 : 8a
Paulus schaamde zich niet, want zijn
boodschap was Goed Nieuws. Het was
krachtig, het was voor iedereen en hoorde bij
Gods geopenbaarde plan. Als jij in de
verleiding komt je te schamen, bedenk wat
het Goede Nieuws allemaal inhoudt. Als je je
richt op God en wat Hij in de wereld doet, in
plaats van je eigen tekortkomingen, zal je
verlegenheid snel verdwijnen.
Ook Timotheüs is misschien bang geweest om
nog langer over Christus te spreken. Zijn angst
was wel gegrond. Paulus waarschuwde: zou er
vervolging komen, dan zou Timotheüs net als
Paulus gevangen gezet worden, omdat hij het
Evangelie bracht. Maar Paulus beloofde
Timotheüs dat God hem kracht zou geven en
ook de bereidheid om te lijden als het zover
kwam. Ook als we niet door vervolging
bedreigd worden, is het soms moeilijk om
over ons geloof in Christus te vertellen.
Gelukkig kunnen wij net als Paulus en
Timotheüs steunen op de kracht van de
Heilige Geest die ons moed geeft.

We hebben een zeer gezegende en drukke
verlofperiode in Nederland gehad en zijn het
hele land door geweest met spreekbeurten en
Powerpoint presentaties.

Ook willen we via deze weg nogmaals
iedereen hartelijk bedanken voor het
geweldig warme onthaal in Nederland. Er
stond een woning geheel tot onze beschikking,
een auto voor de deur, fietsen in de schuur en
een kast vol boodschappen. We hebben hierin
echt de liefde en zorg van onze God door jullie
heen mogen ervaren. Nogmaals bedankt.

Na alle drukte zijn we met al onze kinderen en
kleinkinderen een week wezen kamperen in
Drenthe. Daar hebben we echt van genoten.

En omdat we 40 jaar getrouwd waren, zijn we
op de terugreis naar Zuid-Afrika uitgestapt in
Israël en hebben daar 12 dagen mogen
genieten in het Beloofde Land.

En op 3 september waren we weer in Knysna.
We zijn toen meteen weer begonnen en zijn
blij dat we weer terug waren in Zuid-Afrika.
Hier ligt toch onze roeping, en de mensen
waren ontzettend blij dat ze ons weer terug
zagen. Iedereen had ons ook weer
onmiddellijk nodig, vader en mama Carly
waren terug. Inmiddels zijn we al weer
helemaal opgeslokt door alle werkzaamheden,
maar daar voelen we ons lekker bij.
Wel erg jammer was dat bij onze terugkomst
bleek dat de zondagsdiensten en bidstondavonden in het gebouw in Oupad geheel
waren gestopt. We hadden twee mensen die
hiervoor zorg hadden moeten dragen. Maar
één ervan had werk gevonden, waar hij ook op
zondag moest zijn, en de andere voorganger
zou met ons komen praten, maar tot nu toe is
hij nog steeds niet geweest.
Dit is nu een groot gebedspunt voor ons. We
willen graag van de Heer horen hoe we nu
verder moeten. Wij hebben zelf de roeping
om in andere kerken onderwijs te geven en
bruggen te bouwen tussen blanke en donkere
kerken. Daarnaast zullen we natuurlijk ook in
Oupad blijven spreken, maar om een hele
gemeente te leiden met alles erop en eraan is
niet echt onze roeping. Daar hebben we naast
onze andere werkzaamheden ook echt geen
tijd voor. Wel zijn we meteen weer op de
dinsdagavonden met de bidstond begonnen
voor de mensen uit Oupad. Want bidden is
de motor van alles. Bid dat de Heer ons
duidelijkheid hierover geeft en iemand op ons
pad wil brengen, die wel deze taak op zich kan
gaan nemen.
We zijn inmiddels ook weer gestart met het
gevangeniswerk. Gosse Elzinga gaat nu twee
keer in de week met ons mee als we de
inmates (gevangenen) Bijbellessen geven. Het
is de bedoeling dat hij over een poosje ook
zelf 1 of 2 groepen in de gevangenis lessen
zal gaan geven Dan kunnen we nog meer
gevangenen gaan bereiken met het evangelie.
Ze zijn nog steeds niet klaar met het renoveren
van de gevangenis. Dat houdt in dat er op dit
moment alleen maar mannen zitten die nog
niet veroordeeld zijn. De mannen die wel
veroordeeld zijn, verblijven nu nog in andere
gevangenissen door heel het land. Als die
terugkomen gaan we die ook weer les geven.
Inmiddels heeft al 1 gevangene zijn hart aan
de Heer geven. Bid dat er nog velen volgen.

Bid voor Oupad, er is een toename van nog
meer criminaliteit. In twee weken tijd zijn in
een straal van 50 meter bij ons gebouw al vier
ernstige delicten gebeurd.
Allereerst onze buurman die vier shacks van
ons af woont, hij heeft zijn vrouw terwijl hij
dronken was voor de zoveelste keer zo
mishandeld, dat hij de gevangenis in moest.
Twee shacks van ons af heeft een jongeman
zijn vriendin van 20 jaar op het hoofd
geslagen met een hamer, terwijl hij onder
invloed was van drank en pillen. De volgende
morgen toen hij wakker werd was ze
overleden. Ook hij zit nu in de gevangenis op
de sektie waar we Bijbellessen geven. Bid dat
hij onze lessen ook gaat volgen.
Een gerespecteerde oma in de wijk dicht bij
ons is beroofd van al haar geld door iemand
die bij haar in de buurt woonde. Deze man
kwam altijd bij ons tijdens de voedingsprogramma’s en soms op de bidstond.
Tegenover ons gebouw heeft een moeder
haar zoon die haar dagelijks sloeg en treiterde
in de rug gestoken met een mes. Een vriend
van die jongen kwam in paniek naar het
gebouw en Frans heeft die jongen naar het
ziekenhuis gebracht. Hij was er slecht aan toe,
in het ziekenhuis bleek dat het mes zijn long
had geraakt, hij is inmiddels geopereerd.
Zijn moeder heeft een aanklacht tegen hem
ingediend, en hij tegen zijn moeder. Wat een
ellende. En dit alleen nog maar op zo’n klein
stukje rondom ons heen.
Ook landelijk gezien is het verschrikkelijk.
Er zijn meer dan 16.000 moorden per jaar op
een bevolkingsaantal van 50 miljoen dat
betekent dat er 2 mensen per uur vermoord
worden in Zuid-Afrika.
64.000 mensen per jaar doen aangifte dat ze
betrokken zijn geweest bij een vechtpartij.
Maar bij al deze cijfers is dit maar het topje
van de ijsberg, want de meeste mensen doen
geen aangifte omdat ze bang zijn voor
represailles.
Ontvoering en verkrachting van jonge
kinderen neemt hand over hand toe.
Vooral jonge meisjes tot 5 jaar worden
ontvoerd, verkracht, vermoord en verminkt.
Lichaamsdelen worden later gebruikt voor
rituelen waar geesten van voorouders worden
opgeroepen.

Tijdens onze verloftijd zijn er verschillende
vrijwilligers uit Nederland bij ons in Knysna
geweest om te helpen, zodat veel programma’s
in het gebouw konden doorgaan. We willen
jullie via deze weg allemaal nogmaals heel
hartelijk bedanken voor je fantastische inzet.
Toen we terug kwamen was Henny Wajer nog
bij ons, ze is 1 maand bij ons geweest en we
hebben het zeer gewaardeerd dat ze in ons
midden was. Ze heeft echt een hart voor de
kinderen van Oupad.

Henny Wajer met Jack, een man uit Oupad
Op dit moment hebben we nog twee jonge
mannen uit Friesland in ons midden. Ze
heten Freerk Lap en Piet Bakker. Ze maken
een documentaire over Theo en Jinke met
hun kinderen. Over hoe een Fries gezin ertoe
komt om helemaal naar Zuid-Afrika te gaan,
om daar te wonen en te werken in de zending.
Ook zullen ze een promotiefilmpje gaan
maken over het werk van Immanuel
Ministries.
Omdat er nu telkens vrijwilligers komen
vanuit Nederland, hebben we besloten een
kleine oude auto aan te schaffen voor de
vrijwilligers. Ze wonen als ze hier zijn bij een
familie in huis, die werkt bij Youth for Christ.
Dat huis is zeker 15 min. rijden vanaf ons
gebouw aan de andere kant van het dorp. Ze
kunnen nu zelf overal naar toe, ook in de
weekenden. We hebben een 13-jarige Fiat
Uno op de kop kunnen tikken. Ze betalen zelf
de benzine en geven ons R 2 per km als
vergoeding voor de onkosten terug. Dit scheelt
ons een boel tijd en zij kunnen dan ook
gezamenlijk
in
de
weekenden
iets
ondernemen.
Ook willen we via deze weg iedereen
bedanken die afgelopen maand mee heeft
geholpen om in Damwoude koeken te
verkopen voor het voedingsprogramma.

Verder waren er afgelopen maand al twee
zangavonden in het gebouw van Oupad, en
deze maand zullen er nog eens twee
zangavonden volgen op de zaterdagavonden.
Ze worden heel goed bezocht. Afgelopen
week hadden we meer dan 200 mensen. Het
gaat er wel heel anders aan toe dan dat wij in
Nederland gewend zijn. Hoe harder de muziek
hoe mooier ze het blijkbaar vinden en er wordt
ontzettend veel bij gedanst. Ze dansen en
stampen in een kring op de vloer en gaan door
de rijen. Binnenkort zullen we wat filmpjes
hierover op onze website zetten.

Ze hebben deze huisjes min of meer
afgedwongen door telkens demonstraties te
houden, wat bijna altijd uitloopt op “toi toi”.
Dat betekent dat er gevechten zijn en het
kruispunt op de grote weg, de N2, voor ons
gebouw wordt dan lam gelegd door stenen en
brandende autobanden. Ook een andere wijk
die Concordia heet, wil met de mensen uit
Oupad vechten, want hen is al eerder huisjes
beloofd, en de gemeente van Knysna heeft zijn
beloftes niet kunnen waarmaken. Om Oupad
te sussen gaan ze nu binnenkort beginnen met
pijpleidingen te leggen. Maar daar moeten
shacks voor wijken en die mensen krijgen
geen vervangende woonruimte. Die kunnen
nergens heen, dus dat geeft grote spanningen.
Bid dat er geen mensen gewond raken en dat
de mensen andere woonruimten kunnen
krijgen. Ook landelijk is er veel spanning: de
mijnwerkers van goud, steenkool, diamanten,
ijzer, enz. zijn aan het staken; ook de
transportsector heeft grote eisen en steken
vrachtwagens in brand bij werknemers die wel
werken. In de grote steden is de benzine
schaars omdat er geen aanvoer meer is.

Zangavond in gebouw Oupad

De komende maanden staat er weer veel op de
agenda. Bid voor creativiteit van ons team,
we hebben 3 zaterdagen gepland om met de
kinderclubs een dagje uit te gaan. De club
van 6-9 jaar, en de club van 10-14 jaar, en met
de nieuwste club die we gestart zijn voor de
allerkleinsten van 4, 5 en 6 jaar. Ook zullen
we
een
heel
weekend
met
een
informatiestand voor Immanuel Ministries op
een festival in Knysna staan. In december
zullen we een evangelisatieweek gaan houden
in de stad en in Oupad en we zullen een
groot Kinderkerstfeest gaan organiseren en
een Kerstfeest voor volwassenen dit jaar.

Verder maken wij ons wel zorgen over de
mensen van Oupad. De mensen wachten soms
al meer dan twintig jaar op een klein
regeringshuisje en nu heeft de burgemeester
hen beloofd dat er 250 van die huisjes zullen
komen in Oupad. Iemand die voor zo’n huisje
in aanmerking komt, moet aan een heleboel
voorwaarden voldoen. Ze moeten Zuid
Afrikaan zijn, minder dan zoveel per maand
als inkomen hebben, enz. Maar in Oupad
wonen meer mensen uit andere Afrikaanse
landen dan Zuidafrikaanse. Dus dat gaat
grote problemen veroorzaken. Er staan nu in
Oupad zo’n 500 shacks, dus 250 gezinnen
vallen hierdoor zo wie zo al buiten de boot en
dan nog de gezinnen die dus niet geboren zijn
in Zuid-Afrika .
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Het voedingsprogramma word altijd goed
bezocht en ook de E-pap (ontbijt) in de
morgen. Ik heb nog veel meer te vertellen,
maar moet stoppen. We wensen jullie allemaal
Gods onmisbare Zegen van Frans en Carly.
_____________________________________
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