
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d.:  maart 2019 

 

 
 

“Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar 

de genade, die ons gegeven is” 

Romeinen 12 vers 6. 

 

De gaven van de Geest zijn bijzondere 

vermogens die door de Heilige Geest aan 

christenen zijn gegeven met het doel om het 

lichaam van Christus op te bouwen. De 

gaven van de Geest zijn eenvoudig de manier 

waarop God gelovigen, in staat stelt om de 

dingen te doen waartoe Hij ons geroepen 

heeft. Geestelijke gaven worden door God, de 

Heilige Geest geschonken. De Heilige Geest 

is God in actie. God die aan het werk is in ons 

leven. Hij schenkt ons die gaven, zomaar uit 

pure gulheid. Je kunt de geestelijke gaven op 

geen enkele manier verdienen, ze zijn 

absoluut gratis. En God deelt ze uit, 

overeenkomstig Zijn genade en Zijn bedoeling 

met ieders leven. Het is ook mogelijk dat God 

je een bepaalde gave met bijzondere kracht 

toebedeelt. Je ontvangt dan een “ bediening”. 

Je krijgt dan bijzonder gezag van God om met 

behulp van die gave Zijn kracht te laten zien.  

 

“Streef dan naar de hoogste gaven”  

1 Korintiers 12 vers 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Alle kinderclubs werken weer op volle toeren 

Op maandag de Discovery club, op woensdag 

de Gideons club, donderdags de Explorers en 

vrijdags de Benjamins club. Er komen altijd 

veel kinderen naar de club. Frans gaat meestal 

eerst rond met een luidspreker door de wijk 

om de kinderen te roepen. Vooral de Gideons 

groep leeftijd 7 t/m 10 jaar is extra groot. Wij 

kunnen dit niet meer alleen doen. Gelukkig 

hebben we bij het clubwerk de hulp van YFC. 

Dit is heel verschillend, we kunnen 6 helpers 

hebben, maar ook vaak 2 of 3. Speciaal na het 

zingen en het Bijbelse verhaal is het makkelijk 

dat er een leider bij elke tafel zit om bij het 

knutselwerkje te helpen.  
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We zijn de afgelopen maand gestopt met het 

voedingsprogramma in Oupad en White 

Location. Verleden jaar had God al een paar 

keer laten weten dat we ermee moesten gaan 

stoppen. Maar we vonden dat wel moeilijk, 

maar na veel gebed en bevestigingen gaf God 

ons deze tekst uit Handelingen 6 vers 2 en 4.  

Waar staat: “als wij het voedsel moeten 

uitdelen hebben we geen tijd meer om erop 

uit te gaan”. En vers 4: “Wijzelf zullen al 

onze tijd besteden aan bidden, het spreken 

in het openbaar en het onderwijzen”. 

 

 
 

Nadat we acht jaar al deze mensen van eten 

hebben voorzien, zegt God: nu is het de tijd 

dat ze het geestelijke voedsel moeten 

aannemen en dat dit nu onze prioriteit moet 

hebben. Het laatste jaar was het vaak moeilijk 

tijdens het voedselprogramma, niet bij de 

kinderen, maar speciaal bij de volwassenen die 

het niet meer echt waardeerden. Ze dachten 

dat het hun recht was en wilden wel 3 borden 

en maakten ruzie onderling zodat we steeds als 

scheidsrechter moesten optreden. Vooral deze 

mannen werden elke dag uitgenodigd voor de 

diensten die we hebben, maar kwamen nooit. 

God zegt: het is nu genoeg. Het geeft ons nu 

veel meer de handen vrij om te onderwijzen 

vanuit de Bijbel, en Frans spreekt haast in elke 

dienst die we hebben en dat zijn er momenteel 

veel. We kunnen weer de wijk in om te 

evangeliseren etc. etc. 

 

 

 

We hielpen nu via het Gezins Sponsor Plan 

afgelopen jaar  66 gezinnen via sponsors uit 

Nederland. We hebben dit deze maand 

uitgebreid tot 100  voedselpakketten. Die 34 

extra Hampers komen dan uit de ministry 

van giften die er nog binnen komen voor 

voedsel. De nood is zeer hoog, elke dag 

komen er nieuwe verzoeken binnen of ze 

a.u.b. ook in aanmerking kunnen komen voor 

zo’n voedselpakket. We moeten eerst zien of 

er geld blijft binnen komen voor voeding, dan 

kunnen we het nog verder uitbreiden. Alleen 

mensen die geen inkomen hebben en geen 

werk en kinderen in huis hebben, komen in 

aanmerking voor zo’n pakket. Voor € 20,-- 

in de maand krijgt zo’n gezin een Hamper die 

hen in staat stelt om een maand door te 

komen. 

 

We hebben momenteel 4 voorgangers die met 

ons de diensten leiden. We hebben in White 

Location pastor Bornwell Gwarazimba die de 

meeste diensten doet in White Location. Dan 

ziet het gebouw in White Location er zo uit. 

 

 
 

Dan hebben we 4 diensten samen met pastor 

Siviwe Ngqavu uit George, 2 diensten op 

zondag en 2 diensten op woensdag.  

Verder hebben we op zondagmiddag en op 

maandagavond heel grote diensten met een 

profeet uit Zambia, hij heet Francis Angel.  

            



En op dinsdagavond hebben we nog een 

Bidstond in ons gebouw. Daarnaast spreken 

en bidden we op zondagmorgen ook nog in 

verschillende kerken.  

 

 
 

 
   Hier zijn we in de Solid Rock Church 

 

En natuurlijk bidden we overal voor de 

mensen. De Heer heeft weer grote wonderen 

gedaan. Hieronder een foto in een woensdag-

ochtenddienst waar een vrouw naar voren 

kwam die jaren geleden een hersenbloeding 

had gehad en een verlamde hand had en die 

ze met geen mogelijkheid meer open kon 

krijgen, wij ook niet. Na het gebed in de 

naam van Jezus Christus onze Heer ging de 

hand geheel open. Dat is de God die ik dien. 

 

 
 

 

 
We zijn gezegend met onze gebouwen het 

staat bol van activiteiten en volle zalen tijdens 

de diensten. We geven God alle eer. 

 

 
    Dit is tijdens een Avondmaaldienst  

 

Verder delen we via ons Bijbelproject heel 

veel Bijbels uit aan mensen die bij ons komen, 

maar ook in alle kerken waar we komen. En 

natuurlijk in de gevangenis.  

 

 
 

Wij vinden beiden het gevangeniswerk een 

fijne bediening. Afgelopen keer waren we aan 

het les geven en toen ging er een sirene af. Er 

was paniek op een andere afdeling, er  was een 

vechtpartij. De gevangenen moesten meteen 

opgesloten worden in hun cel en wij moesten 

wachten. Alle bewakers moesten naar die 

andere afdeling gaan om daar de rust weer te 

herstellen. Nadien konden wij weer verder 

gaan. Zo zie je maar weer hoe gevaarlijk het 

kan zijn als wij daar elke week werken. Daar 

staan wijzelf niet zo bij stil. Wij staan onder 

het bloed van Jezus. Maar moeten wel 

voorzichtig wezen. 

 



We hebben ook alweer verschillende kleding 

markten gehad. De grootste is altijd in 

Oupad. Van te voren hebben we dan met de 

meisjes van YFC alle zakken met kleding 

uitgezocht in verschillende catagorien, zoals 

mannen-, vrouwen- en kinderkleding. Dan 

staan de mensen al minstens een uur in de rij 

voor het gebouw en stormen naar binnen om 

de mooiste dingen te pakken. Het is altijd een 

hele uitdaging. Iedereen mag 5 kledingstukken 

uitzoeken. Maar velen proberen er meer mee 

te nemen. Na 2 uren is het gebeurd en dan 

gaan we met de overgebleven spullen nog naar 

andere verschillende wijken toe in Knysna.  

 

 
 

Verleden week zijn we kleding wezen 

uitreiken in Karatara en in Sedgefield. In 

Karatara ging het heel gemoedelijk en zochten 

ze precies uit wat hun pastte. Maar toen we in 

een arme wijk in Sedgefield aankwamen, 

hadden we nog niet eens het kleed op de grond 

gelegd om de kleren op te gooien, toen waren 

er al mensen die de zakken uit de auto 

rukten en er hard mee weg liepen.Kijk dat is 

de bedoeling niet, maar het is wel een teken 

aan de wand hoe nodig ze het hebben. 

 

We hebben ook weer een schoenactie gehad. 

We hadden 200 paar nieuwe schoenen op de 

kop kunnen tikken. Ze kwamen helemaal uit 

Johannesburg. Dat zijn dan schoenen die 

overgebleven zijn. We konden ze gratis 

krijgen als we de transportkosten zouden 

betalen. Zo hadden we 200 paar schoenen 

voor nog geen € 100,--. Binnen een uur was 

alles al weg. Het ging als een lopend vuurtje 

rond. Ze zijn zo blij met schoenen, want dat is 

voor hen meestal te duur om zelf te kopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        De schoenen actie  

 

 
 

Dit is John, hij is heel ernstig ziek. Wij 

helpen zijn gezin met voedsel, groente en fruit. 

Wij en anderen hebben al voor hem gebeden. 

Hij is wel op onze gebeden weer er in staat om 

bijvoorbeeld zelf buiten naar het toilet te 

lopen. Hij heeft maanden op bed gelegen. Hij 

heeft ook TB. Frans brengt en haalt hem ook 

elke keer als hij naar de kliniek moet gaan.  

 

 
We hebben een echtpaar nodig die ons op de 

duur willen gaan vervangen. Die het stokje 

van ons kunnen gaan overnemen. Die we 

eerst kunnen gaan inwerken. Die ook tijdens 

onze zendingsreizen naar Gambia enz. die 

we weer gaan maken, hier in Zuid Afrika alles 

draaiende kunnen houden. Zie de vacature op 

onze website en als u zich hiervoor geroepen 

voelt, mail ons dan. In Hem, Frans en Carly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Voor adreswijzigingen, aan- of                                     Eventuele giften: 

                                              afmeldingen nieuwsbrieven                                           Immanuel Ministries voor de zendings-               

                                              B. Buurman, Stinswei 5-10                                            missie van Frans en Carly Alkema   

                                              9269- TD- Veenwouden                                                

                                              e-mail: bendokkum@live.nl                                         IBAN NL 95 RABO 0362209537. 

                                                                                                                                                         

                                             Voorzitster van ons Thuisfrontcomité       Deze giften zijn aftrekbaar voor de 

                                             Tj. Joustra  Tel: 058 – 2561595        belasting want ze hebben een ANBI status 

                                             e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl        http://www.immanuelministries.nl/ 
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