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Lieve Allemaal,
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte
houden van ons leven in Kaapstad.
De afgelopen weken is het erg koud geweest en
heeft het zelfs gesneeuwd op de Tafelberg! Drie
jaar geleden kampten we nog met een enorme
droogte en waren er grote waterrestricties in
Kaapstad. Door de regen die de afgelopen weken
is gevallen, zijn de dammen, die Kaapstad
voorzien van water, voor 97% gevuld! Gelukkig
lijkt de lente in aantocht en genieten we deze
week van prachtige zonnige dagen. Zo is het
soms ook in ons leven met de verschillende
seizoenen. De winter is nodig om de dammen te
vullen met water, zodat er genoeg is voor de lente
en de zomer. Vaak als we in moeilijke tijden zijn,
zien we nog niet wat voor moois er groeit uit die
perioden van droogte....
We zijn nu al 6 maanden in lockdown. Op 18
augustus is Zuid Afrika naar level 2 gegaan en
begint alles weer iets "normaler" te voelen.Bijna
alle bedrijven zijn tijdens level 2 alweer geopend.
Ook de scholen zijn voor 50 % weer open, met
strikte regels rond hygiene en social distancing.
Mondkapjes zijn nog steeds overal verplicht. Het
advies blijft “stay home”! Zuid Afrika heeft op dit
moment 651.521 corona besmettingen en 15.641
mensen zijn overleden. Waar er in juli nog
dagelijks tussen de 12.000 en 14.000 nieuwe
besmettingen waren, is er een ware ommekeer
gekomen en zitten we de laatste dagen op minder
dan 2.000 nieuwe besmettingen per dag. Dat is
veel postiever dan verwacht werd!
Beth Uriel…
Level 2 betekend ook dat je wel op familie bezoek
mag, maar met minder dan 10 gasten. Dus sinds
level 2 kunnen we als gezin op een zondag naar
onze “BU familie”, om samen met de jongens de
kerkdienst online te bekijken. Het samen zingen
en aanbidden is zo bijzonder en dat hebben we
gemist! En ook de tijd daarna, een kopje thee met
wat lekkers. Het doet ons goed, maar ook de
jongens. De kids genieten er van om hun grote
"broers" weer te zien. Vooral voor Luca is dit een
highlight van zijn week, hij wil elke dag wel met
Melvin mee naar het werk. Dan kan hij een potje
voetballen of poolen met zijn grote “broers”.
We ervaren de laatste tijd weer veel strijd en
weerstand, maar de Heer is getrouw.

Ondanks alle ontmoedigingen en aanvallen op
ons persoonlijk, hebben we zoveel om dankbaar
voor te zijn.
De jongens zijn open en hongerig naar meer van
de Heer. Dit is zo bijzonder en hadden we jaren
geleden niet durven dromen! Dit raakt ons diep
dat we dit mogen meemaken. De sfeer onderling
is ook goed.
Als Melvin s’ochtends aan komt rijden bij BU, is
het onderstaande beeld het eerste wat hij ziet.
Khaya die buiten zijn bijbel aan het lezen is.
Voordat hij bij BU
kwam wonen, 2 jaar
geleden, woonde hij
in een sloppen- wijk
onder een brug
waar we vaak ook
de “soupkitchen”
doen. Hij is 19 jaar,
gebruikte drugs en
er was altijd zo’n
duisternis in hem.
Begin dit jaar begon
er verandering in
hem te komen. Er is
toen heel specifiek
voor hem gebeden en is hij genezen van een
constante pijn in zijn rug. Hierna werd hij hongerig
naar meer van de Heer. De duisternis in hem is
verdwenen en de Heer is een herstellend werk in
hem aan het doen. Willen jullie bidden voor groei,
bemoediging en kracht in zijn wandel met de
Heer.
WIJ…
We zijn dankbaar dat de Heer ons, ondanks alle
uitdagingen, blijft dragen. Hij is onze Hoop en
Schuilplaats. We blijven Zijn diepe rust ervaren.
Er is voor ons niet veel veranderd m.b.t. de
mogelijkheid om naar Nederland te gaan. Onze
hoop is om misschien rond de kerst of begin
volgend jaar te komen. Wie weet!! We wachten
geduldig af. Dan is het alweer 2 jaar geleden dat
we in Nederland zijn geweest!
Willen jullie ook voor mijn vader blijven bidden?
Dat de Heer zijn lichaam zal aanraken, hij heeft
een wonder nodig. Mijn ouders blijven positief en
ervaren dagelijks rust van de Heer. Voor ons voelt
het soms zo onwerkelijk om dit alles van zo’n
afstand mee te maken en niet fysiek aanwezig te
kunnen zijn. Toch mogen ook wij diezelfde rust
ervaren als mijn ouders.

De Kids…
We zijn dankbaar dat het met onze kids goed
gaat, ondanks de lange lockdown. Doordat we al
“homescholen“ kon het schoolwerk gewoon
doorgaan. Wel missen ze het spelen met hun
vriendjes en om naar de te kerk gaan. Nu krijgen
ze bepaalde lessen online en dat is toch heel
anders.
Als we naar het park in onze straat gaan, nemen
we het buurmeisje (Kaylah’s beste vriendinnetje)
mee. Dan hebben ze allebei hun mondkapje op
en zorgen ze dat ze op afstand van elkaar blijven.
Het voelt allemaal zo onnatuurlijk, maar de
meiden zijn blij dat ze elkaar even kunnen zien en
samen kunnen spelen.

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

Dankpunten:
 Positieve verandering in Zuid Afrika:
namelijk een sterke daling in dagelijkse
nieuwe Corona patienten.
Khaya de prachtige ommekeer en keuze
voor de Heer in zijn leven.
De rust die we ervaren, ondanks de
ernstige ziekte van mijn vader en de
onzekerheid wanneer we naar NL kunnen
reizen.




Willen jullie meebidden:



Genezing voor mijn vader.
Bemoediging, bescherming voor Khaya in
zijn wandel met de Heer.
Blijvende rust en kracht voor ons als
gezin in deze tijd van veel verandering
door het corona virus.





Dat de Heer het team bij BU in eenheid
mag bouwen en de juiste mensen brengt
om het team voor langere tijd te
versterken.

We willen jullie bedanken voor het lezen van de
nieuwsbrief en de gebedsupdates.
Bedankt voor jullie liefde, steun en gebeden voor
ons, we kunnen niet zonder!
Onze kids met hun mondmaskers op......

Vanuit dankbare harten,

We Hopen tot snel ziens!
“The

joy of the Lord is our Strength”
Nehemiah 8:10

Melvin & Henderika,
Anaya,Kaylah,Luca & Shane
koopman

Contactgegevens:
Postadres: Fam. M.S. Koopman
64 Maybank Road
Diepriver 7945
Kaapstad
Zuid Afrika

E-mail: melvinkoopman@hotmail.com
Tel.nr: 0027 21 712 3379
Contactpersoon: Willem & Evelien Akkerman
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
bestemd voor ons levensonderhoud).
Giften die bestemd zijn voor Beth Uriel, graag o.v.v. Beth Uriel. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

