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Deze tekst uit Jesaja 40:31 vertelt ons, dat als 

we moe, uitgeput en bang zijn geworden, God 

ons kan helpen om ons steeds weer nieuwe 

energie en kracht te geven. Want God is een 

heel bijzondere bron van kracht en energie. 

Je loopt dan en merkt dat je niet moe wordt. Je 

rent en merkt dat je niet uitgeput raakt. Sla je 

vleugels uit en merk dan dat je vliegt. Geloof 

en ervaar, wie hoopt op de Here, krijgt nieuwe 

kracht. Jesaja vergelijkt de gelovige met een 

arend die zijn vleugels uitbreidt en bijna 

zonder inspanning de hoogte ingaat. Gedragen 

door de wind. De wind is het symbool van de 

Heilige Geest die het leven stuurt.We zien dan 

hoe eigen kracht ingeruild kan worden voor 

goddelijke assistentie. Wie op eigen kracht 

vliegt, steunt op eigen inzicht. Hij bereikt 

dan wel het eindpunt maar niet het doel dat de 

Schepper in gedachten had. Hij geeft ons nooit 

meer dan dat wij verdragen kunnen, maar als 

we zonder Hem verder lopen en in onze eigen 

kracht aan het werk te gaan, wordt de last snel 

ondraaglijk en worden we moe. Maar als we 

leven door de kracht van God wordt onze 

geestelijke kracht steeds weer vernieuwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve mensen het heeft deze keer even 

geduurd voordat er weer een nieuwsbrief 

uitkwam. Eerst was in Nederland de grote 

vakantie en daarna hadden wij bijna twee 

maanden geen vrijwilligers en telkens was er 

wat anders en  bleef het erbij. Maar hier is hij 

dan weer. Even in vogelvlucht over de 

maanden juli en augustus. Toen waren Emmy 

en Laura nog hier, het was toen wintervakantie 

in ZA voor de schoolkinderen. Dan hebben we 

altijd veel extra programma’s. 

Het hoogtepunt was ons uitje met de club 

van de Gideons naar Monkey Land en Birds 

of Eden. Met een bus ernaar toe en daarna 

naar een speeltuin en pizza gegeten. Deze 25 

kinderen mochten mee, omdat zij bijna altijd 

op de club waren geweest. De andere 40 

mochten jammer genoeg niet mee. Dit 

stimuleert  de anderen om ook regelmatig op 

de club te komen. Het was een prachtige dag. 

 

 
Deze kinderen komen anders nooit verder dan 

hun eigen wijk. Toen we de pizza kregen 

namen veel kinderen nog stukjes mee voor 

hun familie thuis. Ze hadden nog nooit zo’n 

pizza gegeten. Ze praten er nu nog over.   

Ook hebben we dan Bingo voor jong en oud. 

De kinderen op een middag, en de ouderen op 

een avond. Dit doen we 4 keer per jaar. 
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             Dit was de Kinder Bingo 

Het ging prima, maar aan het slot kwamen ze 

massaal naar voren bij de prijsjestafels. En ik 

moest nog veel kaartjes nakijken. Toen hebben 

veel kinderen prijsjes gestolen van de tafels. 

Met zoveel kinderen om je heen, zie je op dat 

moment even niet wat er gebeurd. We zijn aan 

het heroverwegen of we dit weer voor de 

kinderen willen gaan doen. De Bingo van 

volwassenen liep uitstekend.  

 

Voor de Benjamins, de groep 4, 5 en 6 jaar, 

hadden we weer een kinderfeest, met 

spelletjes en wat lekkers.  

 

 
                               Kids Party 

We hadden natuurlijk ook weer onze 

kledingmarkten in onze gebouwen van 

Oupad en White Location. Dit doen we ook 

elk kwartaal. Er is grote nood voor kleding en 

schoenen. Mensen staan al in de rij buiten als 

we aankomen.  

 

  
Vervolgens zijn we in Plettenberg Bay en in 

Sedgefield geweest om daar ook in de arme 

wijken kleding uit te reiken. De mensen zijn 

altijd zeer dankbaar voor de spullen die wij ze 

brengen.  

 

Als we op ronde door de wijken gaan, raakt 

het ons hart nog steeds hoe mensen hier 

moeten leven. De vrouw die hier woont heeft 

AIDS en ze heeft geen droog hoekje als het 

regent, de ramen zijn stuk en het tocht er 

vreselijk. Het is mensonterend. 

 

  
 

En zo wordt er nog veel gekookt in de arme 

wijken of op een vuurtje met een stukje gaas. 

 

 
 

Wij kunnen ons niet voorstellen hoe zij leven 

en zij hebben geen idee hoe wij leven. Dat zijn 

werelden van verschil.  

 

Het werk in de gevangenis is erg vruchtbaar 

we zien steeds weer nieuwe mannen die bij 

ons de Bijbellessen willen volgen. Het leven 

is daar voor de mannen erg moeilijk door alle 

gangs die er zijn. En de cellen zijn 

verschrikkelijk koud hier in de winter.   

 

Ook de Bijbelstudies in het Vermonth tehuis 

lopen goed. Er zijn drie nieuwe mannen bij de 

groep gekomen. Ze komen allemaal trouw op 

dinsdagmiddag wanneer Frans komt.  

 

We hebben wekelijks veel diensten waar wij 

ons steentje aan bijdragen. Maandagavond 



heeft Frans altijd een leerdienst die goed 

bezocht wordt. Ik schrijf op het bord en de 

mensen schrijven het op in hun schrift. Deze 

week hadden we een dienst over dopen. En nu 

zullen we binnenkort weer een doopdienst 

gaan houden. Dit doen we in de Lagoon. 

 

 
       Maandagavonddiensten in Oupad 

  

 
 

Zondags spreekt Frans elke maand 1 keer in 

de Flame of the Holy Ghost en 1 keer in de 

Solid Rock voor vast. Daarnaast in 

verschillende kerken in Oupad.  

 

Woensdagochtends heeft Frans altijd eerst 

een korte preek voordat Siviwe en Simpiwe 

arriveren. Die komen een uur nadat wij met de 

dienst zijn gestart.  

 

Overal waar we komen, bidden we voor de 

zieken en vinden er bevrijdingen plaats in 

de “Naam van Jezus”.  

 

 

 
 

Met al het clubwerk gaat het goed, ze worden 

allemaal goed bezocht. Soms zijn er bij de 

Gideons meer dan 50 kinderen die kleuren, 

plakken en knippen; dan heb je je handen vol.  

 

 
Dit is de Jeugdgroep Discovery in Oupad, 

leeftijd 11 jaar en ouder.  

 

Natuurlijk zijn er ook de voedselpakketten, 

elke maand is het een grote happening. Er 

komen altijd tijdens het uitreiken hiervan 

steeds mensen vragen of ze ook in 

aanmerking kunnen komen voor zo’n pakket. 

Ik moet ze dan teleurstellen en zeggen dat we 

helemaal vol zitten. We hebben er nu in totaal 

104. Maar het is moeilijk om tegen deze 

mensen nee te zeggen, omdat we weten dat ze 

het héél erg nodig hebben. Voor € 20 kunt U 

ook een gezin maandelijks ondersteunen, zie 

daarvoor op www.immanuelministries.nl 

 

 
 Uitreiken van de voedselpakketten in Oupad  
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Afgelopen zaterdag waren we in Sedgefield 

met kleding in een heel arme wijk. We waren 

er al eens eerder geweest en ze  zeiden: Hier 

komt nooit iemand om ons te helpen. We 

beloofden toen om eens terug te komen en dat 

hebben we gedaan. Wat waren ze dankbaar 

voor de kleren en schoenen. Ze bedankten ons 

telkens weer. 

 
 

Ook hadden we een doosje met Bijbels 

meegenomen, een paar in het Engels, 

Afrikaans en Xhosa. Hier waren ze zo blij en 

dankbaar voor, ze gingen naar een Zions kerk 

en hadden nog nooit een Bijbel gehad en 

konden die ook nooit bekostigen. Ze begonnen 

er meteen in te kijken en te lezen. Maandelijks 

geven we veel Bijbels uit tijdens onze diensten 

en aan kerken die bij ons komen om te vragen 

of zij ook wat Bijbels kunnem krijgen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Jong en oud hebben weer een koekactie 

gehouden in Dokkum en omgeving, heel 

hartelijk bedankt allemaal. 

 

Heel veel kinderen in Zuid-Afrika gaan drie 

avonden met honger naar bed.  

 
 

De volgende nieuwsbrief zal pas in januari 

verschijnen, want we gaan op zendingsreis 

naar Gambia en Ghana. We vertrekken op 7 

november en zijn 7 januari weer terug in ZA. 

We starten in Gambia, waar we verleden jaar 

ook zijn geweest, nu ook een ministry. 

We gaan daar nu ook voedselpakketten 

uitreiken, Bijbels uitreiken en waarschijnlijk 

een kerk stichten. We zien uit wat de Heer 

weer allemaal gaat doen en welke deuren er 

open zullen gaan. Lieve groeten vanuit 

Knysna in Hem, Frans en Carly Alkema. 
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