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Sinds  er  eind  oktober  een 
plafond in het kindertehuis is 
gemaakt, is de volgende klus 
de ramen. De bouw lag enige 
tijd  stil  (mede)  door  gebrek 
aan  financiën.  Daar  kwam 
eind december verandering in 
toen  we  in  korte  tijd 

meerdere giften ontvingen. De jeugd van tienerclub Gang of 
God in Hoogezand ging thuis  bakken en in  de gemeente 
verkopen. Iemand anders verdubbelde de opbrengst en dat 
kwam  het  kindertehuis  ten  goede.  Dankzij  zulke  giften 
kunnen deze maand de helft van de ramen worden geplaatst.

In Ghana worden de prijzen van alle artikelen eens per jaar 
systematisch verhoogd. Dat gebeurt altijd in januari.  Met 
de leverancier van de ramen hadden we afgesproken dat de 
kostprijs niet verhoogd zou worden als we voor het eind van 
het  jaar  50% konden  betalen.  Begin   december  leek  dit 
onmogelijk  maar  plotseling  is  deze  zaak  verhoord!  We 
hebben niemand speciaal om hulp gevraagd maar wel om 
gebed. Prijs de Heer.

De afgelopen weken werden  we verblijd  met  het  bezoek 
van de familie Snoep uit Hazerswoude. Het is altijd fijn om 
mensen  uit  Nederland  te  ontvangen.  We  kennen  Chris 
Snoep al jaren en deze keer kwam hij met zijn vrouw, zus, 
vader en moeder. 

Wat een verschil met de vrieskou in Nederland. Een hele 
overstap maar niemand scheen er  last  van te  hebben. De 
volgende morgen bezochten we gelijk de Lighthouse kerk 
in Accra. Onze gasten werden warm welkom geheten en ze 
genoten van elk deel van de dienst. Deze Lighthouse kerk is 
bijzonder gastvrij en iedere nieuwkomer krijgt een speciaal 
welkom. 

De volgende dagen reisden we naar het westen waar we een 
bezoek brachten aan de plaatst waar eens honderdduizenden 

Afrikanen  verscheept 
werden naar Amerika. 
Zowel  de  Engelsen 
als  de  Nederlanders 
organiseerden  deze 
handel  driehonderd 
jaar  lang.  Het  leed 
van  de  Afrikaanse 
mensen  was  nog  te 
zien  en  te  voelen. 

Hoewel nu 150 jaar  geleden,  mogen we hier  niet  aan 
voorbijgaan. 

In de stad Hohoe in het oosten van Ghana bezochten we 
meneer Cedoe en zijn gezin. Vorig jaar had hij zijn leven 
aan de Heer Jezus gegeven tijdens de campagne. Nu gaat 
het veel beter met hem en zijn gezin.

We predikten het evangelie in een dorpje in de buurt van 
Hohoe, in samenwerking met de lokale kerken. Er is die 
dorpen  vaak  een  bolwerk  van  voodoo  en  deze  keer 
hadden we ons niet goed voorbereid op de geestelijke 
strijd.  Chris  werd  ziek  met  koorts.  Na  enkele  dagen 
aanzien gingen we uiteindelijk naar het ziekenhuis in de 
stad Kpando. Daar konden ze niet veel voor hem doen. 
Het was in ieder geval geen malaria. Uiteindelijk lukte 
het  ons  om samen  met  de  zieke  Chris  weer  terug  te 
reizen naar ons huis in Bortianor (een reis van 5 uur). 
Onze  eigen  dokter  gaf  hem  de  juiste  medicijnen  en 
infuus en dat hielp. De volgende dag (oudejaarsavond) 
werd Abel ook nog ziek van de malaria. Nu is het achter 
de rug en alles gaat weer beter. 

Niet te vergeten willen we ieder bedanken voor de steun 
en gebeden die het mogelijk zullen maken om dit jaar 
het kindertehuis te openen.

Vanuit  Ghana  wensen  wij  iedereen  in  Nederland  een 
gezegend 2011 toe. 

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela.


