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“Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt 
onder  de  volken  zijn  daden  bekend, 
vermeldt, dat zijn naam verheven is. Psalm-
zingt  de  Here,  want  Hij  heeft  grootse 
dingen gedaan; dit worde bekend gemaakt 
op de ganse aarde”  Jesaja 12 vers 4 en 5.

We  moeten  elkaar  oproepen  “de  Here” te 
loven en van zijn daden te getuigen voor alle 
volken. Ze moeten allemaal weten dat “Hij” 
grote dingen heeft gedaan. Het grootste van al 
die dingen is wel het werk van de Heer Jezus 
op het kruis van Golgotha. Op grond daarvan 
heeft God kunnen besluiten, zowel dat het heil 
tot de Joden zou komen als ook dat het heil tot 
de volken zou gaan. Daarom moeten wij met 
veel  enthousiasme  en  ijver  van  “Hem” 
getuigen, zeker als we beseffen dat “Hij” ons 
heeft  bevrijd  en  wat  “Hij” ons  geschonken 
heeft. Dan kunnen wij niet zwijgen.

De decembermaand was voor ons een drukke 
maand, we hadden veel extra programma’s en 
Theo en Jinke waren op verlof in Nederland.
Voor  de  Kerstdagen  hadden  we  samen  met 
Gosse  een  evangelisatieprogramma  in  de 
binnenstad  van  Knysna  en  later  ook  nog  in 
Oupad.  We  hebben  verschillende  dagen 
achtereen  met  een  stand  in  de  binnenstad 
gestaan  en  hebben  aan  iedereen  verteld  dat 
Jezus ook van hen houdt en dat Hij ook een 
plan met hun leven heeft. We waren weer als 
herders verkleed en dat trok de aandacht. 

Deze parkeerwachter gaf zijn hart aan de Heer

Daarnaast  hadden we een volle zaal  met  het 
kinderkerstfeest. Naast  het  gebruikelijke 
kerstverhaal  en  kerstliederen  hebben  we een 
mooie film gekeken en het grootste succes was 
wel weer de goochelaar die elk jaar gratis zijn 
trucs laat zien aan de kinderen. Ze vinden dat 
geweldig . En natuurlijk wat lekkers te eten en 
te drinken, en als klapstuk hadden we voor elk 
kind een klein presentje.  
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Dit  jaar  hadden  we  voor  het  eerst  ook  een 
kerstfeest voor de volwassenen. We hadden 
geen idee hoeveel mensen er zouden komen. 
Maar  zo’n  80  volwassen  hebben  een 
fantastische  middag  gehad.  We hadden  alles 
versierd,  en  kaarsen  op  de  tafels  en  wat 
lekkers om te eten. Ze hebben  uit volle borst 
de aloude bekende kerstliederen gezongen en 
Frans  had een  toespraak over “de Ster”. Het 
was een zeer geslaagde middag en we bidden 
dat de Heer hiervan de nawerker zal zijn. Er 
waren veel mensen die normaal niet naar onze 
diensten op zondagmorgen komen. 

Verder hebben we  het hele gebouw grondig 
schoongemaakt en Frans en Gosse hebben de 
muren aan de onderkant opnieuw geschilderd
Ook  de  tafels  zijn  weer  opnieuw  oranje 
geschilderd. Het staat allemaal weer fleurig.

Nadat  we  alle  kerstspullen  weer  opgeruimd 
hadden in dozen, hebben we de zaal helemaal 
opnieuw gezellig versierd voor 2013.

        Versierd en opnieuw geschilderd

De dames Dora en Marian die altijd bij  ons 
koken in Oupad voor het  voedselprogramma 
hebben een  T-shirt ontvangen met  het  logo 
van Immanuel Ministries. Ze zijn er baaie trots 
op. Ze dragen het altijd als ze komen werken.

De  E-pap in  de  morgen  en  het  voedings-
programma  ’s  middags  worden altijd goed 
bezocht door de kinderen en volwassenen van 
Oupad. Soms komen kinderen te laat bij  het 
voedingsprogramma  en  dat  levert  dan  dit 
tafereeltje op.

           De laatste restjes opeten in de hal

Het gevangeniswerk is ook weer begonnen in 
januari. Elk jaar mogen we in de periode van 
kerst  en  nieuwjaar  niet  in  de  gevangenis 
werken, omdat het dan te gevaarlijk is volgens 
het  hoofd  van  de  gevangenis.  De  mannen 
willen dan ook naar huis met deze dagen en is 
het  risico  te  groot  dat  ze  ons  kunnen  gaan 
gijzelen.  Ook  zijn  er  in  die  tijd  minder 
bewakers, die hebben dan ook hun vrije dagen. 
We gaan het werk in de gevangenis met nog 
een groep uitbreiden nu Gosse ook een groep 
gaat doen. Bid dat Gosse binnenkort permissie 
krijgt om dit te doen zonder ons, nu moet hij 
nog steeds onder onze begeleiding les geven. 

De oudere  jeugd van Oupad is erg moeilijk 
te bereiken op het geestelijke vlak. Ze vinden 
de tafeltennistafel, voetbalspel en de sjoelbak 
fantastisch, maar voor het serieuze gedeelte is 
het moeilijk om hun interesse vast te houden. 

Frans spreekt over “hoe groot onze God is” 



Toen  we  vorig  jaar  in  november  kleding  in 
verschillende wijken aan het  uitdelen waren, 
sprak de Heer héél duidelijk tot mij (Carly) 
in één van die  wijken,  dat  we daar  ook een 
voedingsprogramma moesten gaan beginnen.
We  zijn  ervoor  gaan  bidden  of  God  dit 
nogmaals  wilde  bevestigen.  Nieuwjaarsdag 
baden we er weer voor en de Heer bevestigde 
dit op twee manieren die heel bijzonder waren. 
De wijk is aan de andere kant van Knysna en 
het is ook een héél arm gebied net als Oupad 
Alleen  de  shacks  staan  er  nog dichter  tegen 
elkaar. Ook is er geen water, toilet, etc. in de 
shacks.  De werkeloosheid is er erg hoog en 
het is  een Xhosa bevoking.  De naam van de 
wijk heet: White Location. 

      De was met de hand in koud water

Een  paar  weken  terug  zijn  we  er  naartoe 
gegaan met iemand die  vloeiend Xhosa sprak. 
De Heer was al vóór ons uitgegaan. Toen we 
nog maar net uitgestapt waren ontmoetten we 
een vrouw die bekend stond in de wijk en zij 
was ook meteen bereid om te gaan koken als 
vrijwilligster als we daar gaan beginnen met 
het  voedingsprogramma.  Ze  zou  rondkijken 
naar een ruimte voor ons en zou ons dan terug 
bellen.  Ook bijzonder was dat  we met  al  de 
mensen die nieuwsgierig rond ons heen waren 
gaan staan, gezamenlijk hebben gebeden dat 
de Heer ons de juiste plek zou gaan geven. 
Ze belde  een  paar  dagen  later  op  en  wij  er 
weer  naar  toe.  Ze  had  een  heel  kleine  oude 
lekkende  shack  die  we  gratis  mochten 
gebruiken omdat de eigenaar tijdelijk in Cape 
Town was voor werk. Nu, het was werkelijk 
niets, daar konden we echt niets mee. Toen zei 
ze  dat  achter  haar  shack nog  een  braak 
stukje grond was. Nu, dat bleek dus de enige 
optie te zijn, alles is daar al volgebouwd met 
shacks.  Dus  we  willen  daar  nu  een 
eenvoudig  houten  gebouwtje  gaan 
neerzetten.  Waar we voor heel veel kinderen 
voedsel kunnen gaan koken

Ook  willen  we  daar  later  dit  jaar 
Bijbelkinderclubs gaan houden. In dit gebied 
wonen  allemaal  mensen  die  doen  aan 
voorouderverering  (  animisme).  Yvette  die 
ons ook helpt met de jeugd in Oupad zal voor 
ons  gaan  vertalen  tijdens  het  clubwerk.  Dus 
wat  dat  betreft  is  alles  door  de  Heer  in  een 
paar dagen geregeld. Inmiddels heeft Frans al 
de bouwtekeningen gemaakt.  Het wordt een 
gebouwtje van ongeveer 5 bij 7 meter, het 
loopt wat scheef, meer plek is er niet.

 
         Frans bezig met de  bouwtekeningen   

Inmiddels  is  de  grond al  door  de  locale 
mensen  die  daar  wonen  bouwrijp  gemaakt. 
En vandaag zijn Frans en Gosse de hele dag 
erheen om er een gewapend beton vloer neer 
te storten. 

Daarna  kunnen  pas  de  volgende  stappen 
worden ondernomen. We zijn van plan om het 
hout  voor  het  gebouw  in  complete  houten 
schotten te laten aankomen, die dan daar ter 
plaatse in elkaar kunnen worden gezet. Er zal 
een golfplaten dak op komen. We moeten het 
wel op deze manier doen, want als je daar iets 
neerlegt  om  te  bouwen  is  het  met  een  uur 
allemaal  weg.  We willen via  deze  weg een 
dringend beroep doen op u allemaal om ons 
financieel te ondersteunen met een gift voor 
dit  gebouwtje. Zie  op  deze  link  hoe  de 
mensen wonen http://youtu.be/_Pf8KCKfK78
Alvast hartelijk bedankt namens de bevolking.



Nog  een  paar  dingen  in  vogelvlucht. We 
hebben  de  afgelopen  maanden  weer  veel 
Bijbels mogen uitreiken. De mensen zijn er 
zeer  dankbaar  voor.  Hieronder  ziet  U  een 
groep jeugd die in een huis in Hornlee elke 
week  Bijbellessen  volgt.  Maar  ze  hadden 
allemaal geen eigen Bijbel. We mochten het 
Woord met deze jeugd delen en konden hier 
25  Bijbels uitdelen  aan  deze  groep.  Nu 
kunnen ze groeien in het Woord. 

  Bijbels voor de jeugd-Bijbelgroep in Hornlee 

Tijdens het evangeliseren in Oupad, of dat we 
ergens  anders  zijn,  bijvoorbeeld  in 
kerkdiensten, dan komt de Heer telkens met 
grote kracht als we “in Zijn Naam mogen 
bidden”. Hieronder een foto van vorige week 
toen ik mocht bidden voor een vrouw die door 
suikerziekte een been moest missen en aan de 
andere voet verschillende tenen. Ze had zo’n 
pijn en na het gebed was de pijn vertrokken. 
Deze  vrouw kan haar shack van 2 bij 2 meter 
niet meer uit, omdat het paadje op de berg te 
vol zit met gaten en spleten. Bid voor haar.

_____________________________________
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Nu dit keer ook even wat over onszelf. Frans 
had wat last van een dik been en ging er toch 
maar  even  mee  naar  de  dokter.  Die  stuurde 
hem  door  naar  het  ziekenhuis  voor  een 
echografie om te kijken of er soms iets in de 
knel  zat.  Er  zat  niets  in  de  knel,  alles  was 
goed.  Ze  hadden  ook  een  routine 
bloedonderzoek bij  hem gedaan.  Toen  bleek 
uit  dat  bloedonderzoek  dat  de  PSA-waarde 
van zijn prostaat te hoog was. Vervolgens naar 
een uroloog. Die stelde  een biopsie voor en 
dat  is  inmiddels  al  gebeurd.  Frans  was  1 
middag in het ziekenhuis hiervoor. Hij heeft er 
totaal geen last van gehad, hij was de volgende 
dag alweer  aan het  werk.  De uitslag van de 
biopsie was niet goed, van de 12 hapjes die ze 
eruit  genomen  had,  waren  er  twee die 
kankercellen bevatten. Dus het is nog in een 
heel vroeg stadium. Wel is het een agressieve 
vorm. Op de schaal van 1 tot 10 is het 7.  We 
hadden  14  dagen  bedenktijd  wat  we  willen 
gaan doen. Of opereren en de gehele prostaat 
eruit, of de  Brachytherapy. Dit houdt in dat 
er een buisje in de prostaat word gebracht die 
ongeveer  6  tot  9  maanden  inwendig  de 
prostaat  bestraald.  We  hebben  voor  deze 
methode gekozen, omdat  Frans nergens last 
van  heeft  en  het  nog  in  een  zeer  vroeg 
stadium is.  Dit  word in George 60 km hier 
vandaan in een dagopname gedaan. We vinden 
het wel erg lastig om deze beslissing te nemen 
vooral  omdat we ervoor gaan dat de Heer 
het van tevoren zal genezen. We hebben om 
een nieuw bloedonderzoek gevraagd, maar na 
een biopsie blijven die PSA-waarden maanden 
lang hoog. Wat is nu wijsheid. Bid voor ons 
dat we de juist beslissing nemen. Verder zitten 
we er helemaal niet mee hoor. De Heer weet 
ervan.
Verder gaan we op 16 februari ook nog even 
verhuizen.  Ons  huisje  werd van € 380 naar 
€ 500 per maand verhoogd en we hadden maar 
1 slaapkamer en door de hoogte was het in de 
winter  altijd  vochtig  en  verschikkelijk  koud. 
We gaan nu naar een flat met 3 slaapkamers 
en een prachtig uitzicht. 
Nieuwe adres is :   Frans en Carly Alkema
Old Toll Road 5,   Old Place,  7 Lagoon Vieuw  
Knysna 6570,  South Africa
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