
 
 
 
 
 
 
Lieve Allemaal, 
Doormiddel van deze nieuwsbrief willen we jullie 
op de hoogte houden van ons leven in Kaapstad. 
 
Als jullie deze nieuwsbrief ontvangen zijn wij 
waarschijnlijk al op Nederlandse bodem geland. 
Het is weer een bijzonder voorrecht dat we mogen 
komen en zijn dankbaar dat we tickets konden 
boeken. 
 
Beth Uriel (BU)… 
Begin maart is het nieuwe bestuur samen een 
weekend weg geweest. Het was een tijd om 
elkaar beter te leren kennen, maar vooral een tijd 
van gebed, om de Heer te zoeken in de weg 
vooruit voor BU. Het was een bijzonder weekend 
samen. Het nieuwe bestuur heeft een hart voor de 
jongens, en wil de Heer dienen bij BU. We voelen  
ons zo gezegend dat we deel mogen zijn van wat 
de Heer bij BU doet en vooral gaat doen. Een tijd 
van grote verandering is aangebroken, alles gaat 
nog niet zo snel als we graag zouden zien, maar 
we zien zo de Heer Zijn hand en timing als we 
terug kijken. 
De financiële moeilijkheden zijn nog steeds deel 
van elke dag bij BU. Zo hebben wij onze steun al 
een jaar lang niet van BU ontvangen, toch heeft 
de Heer elke maand opnieuw voor ons op een  
wonderlijke manier voorzien. Alsof Hij zegt 
vertrouw Mij maar, ik ben je niet vergeten, dit is 
een deel van Mijn plan. Omdat er niet genoeg 
geld is, heeft het nieuwe bestuur besloten om de 
baan van de twee overgebleven personeelsleden 
te halveren. De dames hebben tijd gekregen om 
hierover na te denken en hebben allebei aan 
gegeven ontslag te willen nemen per 1 mei en 
eisen een “gouden handdruk”. Dit verzoek 
bevestigt alleen maar, dat hun hart nooit bij de 
jongens heeft gelegen, maar bij het nemen en 
ontvangen van BU. We hebben hun altijd als een 
erfenis gezien van het oude. Ze waren niet 
gemotiveerd en werkten niet mee aan de opbouw 
van BU, eigenlijk hebben ze altijd tegen ons 
gewerkt! We zien echt dat de Heer het financiële 
tekort heeft gebruikt om vorig jaar het oude 
bestuur compleet te verwijderen en nu de 
overgebleven personeelsleden. Ons gebed is dat 
de situatie met de personeelsleden op een mooie 
manier zal worden afgerond. We weten ook dat 
de Heer de financiële kraan zal openen, maar op 
Zijn tijd en Zijn manier. Aan ons om weer geduldig 
te wachten en vertrouwend uit te zien!   
 
 

 
Dit is tegelijk ook spannend, want hoe nu verder 
zonder personeel? Soms kunnen we ons zorgen 
maken terwijl Hij allang een oplossing heeft. Wat 
dienen we een grote Vader! De banen die de twee 
dames hadden worden op een natuurlijke manier 
alweer opgevuld. Door o.a. twee mannen te 
brengen Uncle Wallie & Les. Uncle Wallie helpt op 
het strand in de zomer en nu het seizoen 
afgelopen is komt hij uit zichzelf elke dag naar BU 
om te helpen. Les woont sinds kort bij BU (ook 
een bijzonder verhaal) hij is klusjesman voor BU 
geworden. Beide mannen hebben een passie 
voor koken en zijn op een zeer creatieve manier 
bezig heerlijke maaltijden te bereiden van het eten 
die binnen komt door “pick ups” (donaties van dag 
oude producten van een supermarkt). De 
afgelopen weken is dit op een natuurlijke manier 
gegroeid en het koken is nu compleet door hun 
overgenomen. Dit is zo’n ontzettende zegen, 
mannen die de jongens met hun hart dienen! 
Ook de administratieve taken worden door de 
bestuursleden overgenomen. Halleluja!!! 
 

 
 
   Uncle Wallie,Les & Melvin. 
 
Wij…...  
Zoals jullie al hebben gelezen zijn we weer in 
Nederland. We hebben de afgelopen weken nog 
vaak getwijfeld of we het misschien moesten 
uitstellen, doordat er zoveel grote veranderingen 
plaats vinden bij BU. Tevens hebben we zoveel 
strijd en geestelijk weerstand ervaren de 
afgelopen weken voor vertrek en is de druk op 
Melvin alleen maar verhoogt. Toch lijkt alles op 
zijn plek te vallen voor ons verblijf in Nederland. 
Een verblijfsruimte om te wonen in Drachten, een  
auto tot onze beschikking, zelfs een week 
vakantie voor ons als gezin. Ook hebben we 
eindelijk “housesitters” gevonden zodat Derrick 
gewoon thuis kan blijven wonen. Dit was best een 
grote zorg en de Heer heeft weer voor een 
oplossing gezorgd. Er zal waarschijnlijk in onze 
ogen nooit een juiste timing zijn! We weten ook 
dat er niks gebeurd buiten de Heer Zijn wil om, en 
hebben nu zo’n rust om te komen. We zien er ook 
naar uit om alles even los te laten en onze focus 
te verleggen. 
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De Kids…. 
 
Wij hebben besloten alle drie te homescholen. Dit 
geeft veel meer rust en past zoveel beter bij ons 
leven. Omdat we homescholen is het dit keer ook 
mogelijk om langer naar Nederland te komen en 
zijn we niet meer aan de schoolvakanties 
gebonden.  
Onze kids kijken uit naar hun tijd in Nederland en 
zijn al weken aan het aftellen! 
 
 
BEDANKT… 
 
Zoals altijd willen we jullie weer bedanken voor 
jullie steun de afgelopen tijd. Dit zal zijn op 
zaterdag 20 mei! Voor de heren is er weer het 
beroemde mannenontbijt en voor de dames een 
“movienight”. Ook is er op zondag 7 mei tijd om 
na de tweede dienst even hallo te zeggen in 
Plexat. Zie de uitnodigen per mail voor meer 
details! We hopen van harte jullie te ontmoeten, 
het is altijd een hele bemoediging voor ons!  
  
                                                                                                                         

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Willen jullie met ons mee blijven bidden, het blijft 
de motor van alles wat we doen. 

 
Dankpunten: 

• De mogelijkheid om weer naar Nederland 
te kunnen komen. 

• Ontslag nemen personeel en de 
bijzondere oplossing door Uncle Wallie & 
Les. 

• Eenheid binnen het nieuwe bestuur. 

 
Willen jullie meebidden: 

• Dat het Bestuur mag groeien in de 
verschillende taken die ze op zich zullen 
nemen bij BU. 

• Wijsheid, bescherming en eenheid bij de 
jongens tijdens Melvins 
afwezigheid.(groot gebedspunt!!) 

• Nieuwe vrijwilligers (jongens/mannen) die 
een hart hebben om de Heer praktisch te 
dienen. 

• Onze tijd in Nederland tot zegen en 
opbouw mag zijn! 
 

 

 
 

Uit dankbare harten en we hopen tot 
ziens!!! 

                  
Melvin & Henderika, 

Anaya& Kaylah & Luca  
Koopman 
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Postadres: Fam. M.S. Koopman                                   E-mail: melvinkoopman@hotmail.com 

                   64 Maybank Road                                       Tel.nr: 0027 21 712 3379   

                   Diepriver 7945                                                                                 

                   Kaapstad                                                      Contactpersoon: Willem & Evelien Akkerman  

                   Zuid Afrika                                                  E-mail: wrakkerman@hotmail.com 

                                                                                        Tel.nr : 06-81946712                                                                    

Financieel. 

Mocht je ons financieel willen ondersteunen als gezin, dan kun je je gift overmaken op St. Huis van Lig. 

IBAN nr:  NL81 RABO0302.409.483 o.v.v. huis van lig (deze giften zijn bestemt voor ons levensonderhoud)  

Giften die bestemt zijn voor Beth Uriel, graag o.v.v. Beth Uriel. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar! 
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