
Beste allen die bij deze Bijbel verspreiding betrokken zijn, 

Dit is ons verslag van de Bijbel-distributie in Ghana. Het verhaal begon eind 2014 
toen wij informatie kregen dat er een verzoek is voor Bijbels t.b.v. een gevangenis in 
de stad Sunyani. Onze trouwe vriend en partner Robert Botsyoe, die werkt voor het 
Bijbelgenootschap, onderhoudt alle contacten met de verschillende gevangenissen in 
Ghana. Zodoende komt er af ten toe een nieuw verzoek voor Bijbels uit een 
onbekende gevangenis. Deze keer was het nummer wel erg hoog: 963 mannen en 
20 vrouwen. Enkele extra Bijbels waren nodig omdat hen die worden vrijgelaten hun 
Bijbel meenemen naar huis. De binnenkomers krijgen gelijk een Bijbel toegereikt uit 
de kleine extra voorraad. Daarom brachten we hen 1.040 Bijbels in totaal. Nadat wij 
al het geld voor de Bijbels ontvangen hadden in Ghana, bezochten we eerst het 
Bijbelgenootschap in de hoofdstad Accra om aldaar al die Bijbels te kopen. Ze geven 
ons een goede korting zodat we zonder probleem de Bijbels konden kopen voor 
deze gevangenis. Het zijn Engelse "Good News" Bijbels met harde kaft en in een 
speciale uitgave voor Ghana alleen.  

Diezelfde dag ging Pamela mijn vrouw de stad in om voedsel pakketten te kopen 
voor de gevangenen. Ze stellen dat namelijk zeer op prijs omdat ze geen gevarieerd 
voedsel eten. Zo kocht Pamela 150 kg rijst, 100 kg suiker, 50 liter plantaardige olie 
en 3 dozen zeep. De rijst is iets wat ze bijna niet krijgen omdat rijst bijna niet 
verbouwd wordt . Velen denken dat Afrika een continent van rijst is maar rijst komt uit 
Azië.  

De Bethel-Love Care schoolbus was heel geschikt voor het transport en alle Bijbels 
pasten er in. We reden de 23 km naar het busstation in de hoofdstad Accra en daar 
stapten we over op een grote reisbus. Onze lading Bijbels en voedsel werden 
onderin het laadruim van de bus geladen. Steeds moesten we de mannen tips geven 
voor al het sjouwen. Deze levering Bijbels is drie keer zo groot als eerdere keren.  

De busreis was aangenaam en tegen zonsondergang arriveerden we in de stad 
Sunyani. Vanwege alle bagage moesten we een gepast hotel zoeken zodat de 
Bijbels veilig opgeslagen konden worden en de bus moest voor de deur kon stoppen 
bij het uitladen. We vonden een geschikt hotel en toen de bagage geregeld was 
begon het hard te regenen. De Bijbels lagen veilig en wij sliepen met een gerust hart.  

Robert had de afspraak geregeld en dus ging hij de volgende morgen eerst alleen 
naar de gevangenis. Ze stuurden een geschikte wagen om alle Bijbels te laden in de 
bak van de pick-up. Zelfs de pick-up  moest twee keer rijden vanwege de grote 
hoeveelheid Bijbels. Voor de gevangenispoort maakten we enkele foto's. In de 
gevangenis is het echter verboden. Deze gevangenis heeft een goede predikant. Hij 
organiseerde een bijeenkomst waar alle 963 mannen opgetrommeld werden (de 20 
vrouwen zaten apart aan de andere zijde van de gevangenis). De dozen Bijbels 
werden voor hun ogen uitgestald en toen ze begrepen dat ze er allemaal één zouden 
krijgen, ging er een luid gejuich omhoog. Na een evangelieboodschap en een uitleg 
over de waarde van de Bijbel, lieten die gevangenen duidelijk merken zeer blij te zijn! 
Iedere dag is hier al een kerkdienst. Echter nooit eerder waren er Bijbels 
geschonken. Wij willen alle sponsors van het Bijbelgeld hartelijk bedanken namens 
alle gevangenen. Alle veroordeelden ontvingen een Bijbel. We weten dat ze goed 
gebruikt zullen worden en bidt dat hier goede vrucht uit voortkomt. Dat levens 



veranderen en zij tot bekering komen zoals in de vorige gevangenissen. De Heere 
Jezus die het onderwerp van de Bijbel is, geeft hen de goede houvast en hoop in die 
overvolle gevangenis. Als ze hun geloof stellen op het Woord en de Heer Jezus zal 
het een grote uitwerking hebben in hun levens.  

Nogmaals van ons allen veel dank en we zijn verbonden. Robert, Abel en Pamela 
(Spreuken.25:25). 

Een woord van Johan Schep:  

Een vriendelijke groet aan allen. Ik werd om twee uur wakker en voelde al dat Abel 
geschreven had.  

We hebben de laatste dagen biddend mee geleefd. We zijn zo blij dat we al het geld 
konden versturen. Linda en ik danken de  Heere God dat Hij ons deze betrouwbare 
mensen gegeven heeft. We dienen al vele jaren samen en we zien duidelijk de 
goede hand van onze God, die niet wil dat er mensen verloren gaan. Wij sparen door 
om al het geld, dat wij ontvangen opzij te leggen om meer gevangenen in Afrika te 
voorzien van Gods Woord. We zijn in de Heere Jezus altijd met elkaar verbonden. 
Johan en Linda. 

 


