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Vanuit Ghana in West-Afrika wensen wij jullie eerst een gezegend 2012. Als collega's in Nederland gaven we elkander  
dan ieder jaar de hand en zeiden: “De beste wensen”. Als gelovigen in Jezus Christus wensen wij elkaar de genade en 
vrede van de almachtig God voor 2012. Onze beste wensen zijn niets vergeleken bij wat Hij in de hemel bereid heeft  
voor hen die Hem liefhebben. En zonder zijn kracht kunnen wij het komende jaar niet eens ademhalen.

Het jaar 2011 is voorbij. Zoals ieder jaar zien we uit naar de wederkomst van de 
Heer Jezus.  God heeft  duidelijk  door zijn eindtijd-profeten gesproken dat  zijn 
wederkomst  en  de opname van  de  gemeente  heel  dichtbij  is  en  dat  het  ieder 
moment zo ver kan zijn. In de hoofdstad van Ghana, Accra, hingen dit jaar 2011 
meerdere grote reclame-borden met een grafische voorstelling van de Heer Jezus 
in  de  wolken  en  de  tekst:  “Zie  ik  kom  spoedig”.  Helaas  kunnen  niet  alle 
Christenen de profeten verstaan of de tekenen der tijden herkennen. En hoewel 
niemand het jaar of de dag weet, moeten wij ons wel gereed maken. Mogen dan 
onze oliekruiken gevuld zijn met de olie van de Heilige Geest. Waken, bidden en 
evangeliseren horen daar ook bij.

In de maand juli kwam een bijzonder grote gift binnen die de rest van de bouwkosten dekte. We hoopten toen dat het  
huis dit jaar helemaal klaar zou komen maar dat is toch (net) niet gelukt. Op dit moment zijn er nog geen deuren en er  
zijn geen kasten of meubilair. Maar verder is het zo goed als klaar. Er was een kleine doorbraak toen de aannemer  
Samuel belde dat hij de hardhouten deuren persoonlijk had gezien. Ze zijn er mee bezig (schuren) en ze zouden begin  
januari geleverd kunnen worden.  Op zaterdag, 24 december, werden de keukenkastjes gebracht en ik kon helpen met het 
ophangen. Na oud & nieuw maken we de keuken verder in orde, zo de Heer wil. Het timmerbedrijf van de keukenkastjes 
wil nu graag de opdracht (en geld) voor het maken van de 4 lange tafels met 40 stoelen. Echter ik vind dat ze eerst hun 
andere werk maar goed moeten afmaken, de inbouwkasten en de keuken, dan komt de rest.  

De  schilders  zijn  klaar  met  schilderen  in  de  groene  kleur.  Het  ziet  er  prachtig  uit  
Volgende maand komen ze het afmaken met een tweede laag en dan ook de fundering 
schilderen met bruin. Als iemand nu bij ons in de buurt is, vraag dan naar het “groene” 
huis. We begrijpen dat jullie in Nederland ook zitten te wachten tot wij beginnen met 
kinderopvang. We zullen daarom niet wachten tot alles perfect klaar is en tot we alle  
toestemming hebben van de overheid. We gaan gewoon beginnen met kinderopvang zo 
gauw het praktisch gezien mogelijk is. Voor mij is dat als de deuren in het huis zitten 
en de wc's werken. 

We zorgen zo goed mogelijk voor het probleemgezin met de 6 kinderen. Echter alleen financiële steun blijkt niet genoeg. 
De kinderen worden gewoon niet goed verzorgd en de vader doet helemaal niets. Op eerste Kerstdag ('s avonds) ging 
Pamela eens kijken.....en ze kwam uren lang niet weer thuis. Ik hoorde het verhaal later: De kleinste jongen, Emmanuel,  
lag op de grond met z'n gezicht in het zand en hij had al de hele dag zo gelegen vanwege ernstige diarree. De moeder 
was op Kerstdag gewoon naar de stad gegaan vanwege haar werk met de vis en zij had de vader geld gegeven voor eten. 
Maar de kinderen hadden de hele dag gehongerd en zitten wachten op moeder. Pamela stak gelijk haar handen uit de 
mouwen. Ze waste en verschoonde kleine Emmanuel, deed hem een luier om en bond hem vast op haar rug. Daarna  
kookte ze op een houtvuurtje een pan rijst en saus. Toen de moeder thuis kwam in het donker moest ze even de les  
gelezen worden. “Op 25 december ga je niet van huis en laat je niet je gezin in de steek”. De vader doet ook helemaal 
niets:  niet  koken,  niet  wassen,  niet  werken  en  hij  laat  z'n  kinderen  gewoon ziek  op  de  grond liggen  (zou  hij  een  
verstandelijk handicap hebben). In ieder geval zitten wij er over te denken om alle 6 kinderen bij ons in huis te nemen. 
Dit is echter een moeilijke beslissing gezien het feit dat de ouders bij ons in de buurt wonen. Met de oudste dochter 
Eunice (14) gaat het beter. Ze doet het prima bij de kleermaker en ze heeft zelf al kleertjes genaaid voor haar broertjes en 
zusjes en ze heeft er plezier in. Ahmed, de kleermaker, is blij en wij allemaal. Ze is echt op de juiste plek. Vanwege haar 
situatie thuis komt ze niet altijd vroeg op haar werk maar voorlopig is dat het enige. 

We zijn zo blij met wat de Heer afgelopen jaar allemaal gedaan heeft. Het kindertehuis (als gebouw) is bijna gereed, wat  
een enorm project was. We mochten op diverse manieren ook velen zegenen dit jaar. We zijn in drie gevangenissen 
geweest en mochten evangelisten uit Nederland helpen hier in Ghana het Woord te brengen en Bijbels te verspreiden.  
Door Gods genade helpen we nu een school, 2 gezinnen en we gaan, zo de Heer wil, begin 2012 kinderen opvangen tot 
het kindertehuis vol is.  Mede dankzij jullie geweldige steun zijn we zo ver gekomen. Daarom hartelijk dank voor alles.
We wensen jullie Gods rijke zegen in 2012.
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