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We vieren binnenkort dat Jezus, de zoon van God, naar deze wereld kwam en geboren 
werd in Bethlehem. De scholen in Ghana hebben 2 weken vakantie 
en wij willen graag iets moois organiseren voor de kinderen van de dagopvang, voor 
hun ouders of verzorgers en ook voor de andere buurtkinderen. De lichtjes van onze 
kerstboom branden sinds begin december en al de Ghanese mensen vinden dit zo 
prachtig. Maar weinig mensen hebben een versierde boom thuis. Sommigen hebben 
nog nooit een kerstboom gezien. Een van de buurtkinderen vroeg heel lief of wij in 
het Bethel-Shelter huis een mooi kerstfeest zouden willen organiseren voor iedereen. 
Dat leek ons een heel goed plan. Om dit te sponsoren organiseerden vrienden uit 
Hoogezand een bakfeest voor de kinderen van hun kerk en verkochten appeltaarten 
en koeken. Op de foto links, ziet u Christian die heerlijke appelrondo's maakt. De  
opbrengst hiervan is voor een mooi Kerstfeest voor de kinderen in Ghana. Zo kunnen 
wij vrijmoedig een groot feest organiseren voor de armere mensen die ook graag 
Kerst zouden willen vieren maar die mogelijkheid niet hebben. De geplande datum 
voor dit bijzondere kerstfeest is vrijdag 20 december, de laatste schooldag van de  
dagopvang. Laten we bidden dat het een succes wordt en dat dit ook een gelegenheid 
mag worden om het evangelie te brengen aan hen die nog niet gered zijn. Inmiddels 
is hier het plan om alle kinderen in ieder geval een kinderbijbel te schenken en een  
paar nieuwe schoenen (deze schoenen zijn geschonken door mensen uit Dronten). 

We horen uit nieuwsberichten dat het aardig koud wordt in Nederland. Echter hier is 
het  echt  warm.  In  Ghana  zijn  geen  vier  jaargetijden  en  het  wordt  nooit  winter.  
Momenteel is het het hete en zonnige seizoen wat ieder moment kan omslaan in het 
droge seizoen waar de stofwolken uit de Sahara de lucht zullen vullen met zand. Het  
zand komt dan overal en doet mensen hoesten en het kriebelt in de neus. De zon  

wordt zelfs verduisterd door het stof zodat het minder warm wordt. En als het een paar graden koeler is, doen de 
mensen hier een wollen muts op en moeders kleden hun baby's in dikke kleren want het is koud voor hun gevoel.  

Er kwam een speciaal verzoek om de mooie boekjes “Hij leefde onder  
ons”  te  brengen  bij  enkele  scholen.  De  vraag  kwam  uit  het  plaatsje 
Dzodze (uitspraak: djoo-djee) aan de grens met Togo. In Dzodze woont de 
oma  van  Pamela  en  oom Isaac  is  schoolhoofd.  Oom Isaac  wilde  alle 
kinderen graag een boekje schenken dus maakten wij de lange reis naar 
Dzodze  met  een  wagen  vol  boekjes.  We  arriveerden  op  de  laatste 
schooldag van hun school (vanwege de vroege kerstvakantie) en zo kre-
gen alle schoolkinderen dit gele boekje als een leuk kerstcadeau net vóór 
hun vakantie zodat ze het thuis kunnen lezen. De blijde reacties en dank-
baarheid voor zo'n boekje is hartverwarmend. In totaal kregen 750 kin-
deren en leerkrachten een boekje. Dit is ook de genade van God. Er is nog 
iets bijzonders gebeurd in Dzodze. Een van de leerlingen (Abraham) op de school van oom Isaac heeft iets gezien  
van de hemel en de hel. Abraham was een stille leerling die in de pauze vaak naar huis ging om te bidden. Begin dit  
jaar heeft de Heer hem in een visioen iets getoond over de hemel en de hel en iedereen in het plaatsje Dzodze heeft 
het verhaal gehoord. Het is een grote waarschuwing en oproep tot bekering. Abraham zit nu op het voortgezet 
onderwijs waardoor ik hem niet ontmoette tijdens ons bezoek. Ik hoop de jongen eens te bezoeken en een interview  
met hem te doen. 

Er is nieuws gekomen dat in het nabijgelegen dorp Aplaku zo'n 12 kinderen zijn die 
echt hulp nodig hebben. Volgende maand gaan we beginnen met halen en brengen 
m.b.v. de Ford bus. We zien al uit naar de nieuwkomers. De nood om ons heen is 
groot en het is zo fijn om tot zegen te mogen zijn voor anderen. We hebben wijsheid 
nodig om nieuwe plannen te maken voor 2014 en we willen u vragen om gebed hoe 
we verder zullen gaan en dit werk kunnen uitbreiden. We danken ieder van u zeer  
hartelijk voor de giften en iedere bemoediging die we ontvangen hebben.
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