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Als  ik  dit  schrijf  is  het  de  eerste  dag  van  februari.  De 
afgelopen  maand  mochten  we  zien  dat  er  ramen  werden 
geïnstalleerd in het kindertehuis. 19 grote en kleine ramen 
zijn nu geplaatst en de overige 18 komen zo gauw we dat 
kunnen betalen. 

De aannemer heeft deze keer echte professionals gestuurd 
die  hun  werk  goed  deden.  Ze  brachten  het  juiste 
gereedschap voor de klus en dat is het halve werk. Met een 
kleine freesmachine maakten ze gleuven in het aluminium 
zodat  het  regenwater  weg  kan  lopen.  Alles  werd  goed 
vastgezet  met  lange  schroeven diep  in  de  muur.  We  zijn 
tevreden over het werk. 

Deze maand hebben we 
als  team  speciaal  ge-
beden  voor  voldoende 
financiën  om  ook  de 
rest  van  de  ramen  te 
plaatsen  alsmede  voor 
een  extra  watertank. 
En zelf maak ik iedere 
dag  een  gebedswande-
ling rondom het kinder-

tehuis en dan bid ik dat het dit jaar klaar mag komen. De 
bijbel leert ons dat alles wat wij in geloof uitspreken, ons 
gegeven zal worden. (Marcus 11:23).

De vijftien meter diepe 
waterput  die  wij  vorig 
jaar  groeven,  begon 
voor het eerst veel wa-
ter op te leveren. Twee 
maal  konden  we  zo'n 
2000  liter  grondwater 
omhoog pompen. Daar-
mee hoeven we minder 
water  te  kopen.  Mo-

menteel stroomt er echter weer minder grondwater de put in 

omdat het al lange tijd erg droog is. Het regenseizoen 
komt weer in april of mei. 

De kerken in Ghana besteden veel aandacht aan gebed 
en vasten omdat ze weten dat het werkt.  De Heer wil 
graag dat zijn kinderen bidden. De kerk waar wij lid van 
zijn (in Ghana) houdt deze maand 30 dagen vasten en 
gebed. Alle leden vasten van 's morgens 6 tot 's avonds 6 
en komen dagelijks bijeen voor gebed. Zo kunnen wij 
Nederlanders ook nog leren van onze Ghanese vrienden.

Andere kerken in de 
hoofdstad  organi-
seerden een dag van 
gebed  voor  ieder-
een  en  de  uitnodi-
ging  kwam  o.a.  op 
de  televisie.  De 
mensen  willen  God 
danken voor al zijn 
zegeningen voor het 
land  Ghana.  Vooral 

omdat  er  sinds  december  voor  het  eerst  aardolie 
gewonnen  wordt  en  de  hoop is  dat  het  hele  land  zal 
opknappen. De mensen bidden dat de olie geen vloek zal 
worden (zoals in Nigeria) maar een zegen.

De  bovenstaande  foto  toont  hoe  het  er  nu  aan  de 
buitenzijde uitziet. 

Nog  ter  informatie:  Onze  web-site  is  verhuisd  van 
www.bethel-shelter.org naar www.bethel-shelter.com. 
Er staan honderden mooie foto's op de site. 

Opnieuw willen wij jullie hartelijk danken voor de steun 
en gebed voor dit project.  Blijf bidden voor ons want 
zonder Hem (Jezus) kunnen wij niets doen in Ghana.

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela.

http://www.bethel-shelter.org/
http://www.bethel-shelter.com/

