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Vorig jaar mochten we drie verschillende gevangenissen bezoeken en alle gedetineerden een Bijbel schenken. Het is  
een project van onze vriend en evangelist Johan Schep. Na drie maanden zien we echt vrucht op het gevangeniswerk 
want er komen zoveel bemoedigende reacties. Robert Botsyoe van het Bijbelgenootschap doet een geweldig werk in de 
nazorg. Dit is echt een project dat zal groeien. Lees de volgende woorden uit een verslag van Robert: 
   “De gevangenispredikant, Sergeant Ken Logo, van de gevangenis te Kpando, vertelt dat het jaar 2011 een verschil  
maakt  in  zijn  elf  jarige  loopbaan  in  de  Kpando gevangenis.  Volgens  hem zijn  de  levens  en  het  gedrag  van  de  
gedetineerden in de gevangenis veranderd sinds het  team hen bezocht  in oktober.  Hij vertelt  dat  in november en  
december 2011, in vergelijking met voorgaande jaren, de gedetineerden zich kalm en onderdanig zijn gaan gedragen.  
Ze maken groepjes van 3 tot 4 personen en lezen de Bijbel en bidden. 
   Johan Schep en zijn team waren de eerste mensen die Bijbels schonken aan al de  
gedetineerden in de Kpando gevangenis in zijn elf jarige dienst, voegde hij er aan toe.  
Hij heeft tevens een dankbrief geschreven. De gevangenis-predikant vult nog aan door  
te zeggen dat alle jongens goed gebruik maken van de Bijbels die hen geschonken  
werden en dat het doorwerkt in hun levens zodat het taak van de gevangenbewaarders  
makkelijker is geworden.
   Drie (3) personen, Jones en Kwame van de gevangenis te Kpando en Kennedy van  
de gevangenis te Ho, werden kort geleden vrij gelaten. Ze kwamen naar Robert toe in  
de stad en waren verblijd. Ze wensen het team hartelijk te bedanken voor het bezoek  
aan de gevangenis en voor de schenking van de Bijbels. Ze beloven een veranderd,  
nieuw leven te gaan leiden.” We blijven daarom doorgaan met dit werk en hopen alle 
gevangenissen te voorzien van Bijbels. Johan (Schep) zamelt geld in voor Bijbels voor 
de gevangenissen in Ghana, wie helpt Johan mee?

Voor ons in Accra ligt de focus op het voltooien van de bouw van het kindertehuis. Daarbij gaan we in kleine stapjes  
vooruit. Deze maand raakte ik (Abel) echter helemaal van streek toen bleek dat er bijna niets gedaan was aan de  
deuren! Dit is echt ijzer dat ik niet met de handen kan breken. Nu hebben wij zo ons best gedaan maar de Ghanese  
mensen niet. Het cultuurverschil is zo groot dat ik er moeilijk tegen kan. Ze komen altijd met verhaaltjes maar eerlijk  
communiceren zou alles zoveel makkelijker maken voor ons. Om een lang verhaal kort te maken: de 20 deuren zijn  
nog niet klaar en wij kunnen we alleen maar hopen dat het in februari in orde komt. We willen jullie om gebed vragen  
voor deze zaak. Binnenshuis zijn wel vele (kleine) klusjes gedaan die medewerken ten goede: kranen, schilderen,  
verlichting, metselwerk, keuken etc. God zorgt voor ons. Het is zeker dat alles in orde komt maar het duurt iets langer.

Pamela is het gezin met 6 kinderen te hulp geschoten. Ze woonden tot nu toe 
vlak bij ons maar de vader mishandelde de moeder en de kinderen zo erg dat 
we ze uit elkaar moesten halen. We hebben ze tijdelijk ondergebracht op een 
andere plek en we zorgen voor de kinderen en proberen hen weer op school te 
krijgen.  De  oudste  dochter  leert  naaien.  Hiernaast  nog  een  foto  van  de 
kinderen. 

Omdat  ik  weinig  kan  doen  om  de 
situatie met het huis te versnellen, ben 
ik  enkele  dagen naar  Hohoe  gereisd 
om de  situatie  van  me  af  te  zetten. 

Hohoe  ligt  250  km naar  het  Noordoosten  en  het  is  daar  een  hele  andere 
omgeving en cultuur dan de hoofdstad Accra.  De kleine stad Hohoe heeft meer  
dan 200 kerken en er is altijd gelegenheid voor mij om ergens te spreken. En  
natuurlijk moeten we ons daarbij laten leiden door de Heer. Maar het is altijd 
een  bemoediging  om  daar  te  zijn.  Hiernaast  een  foto  van  de  christelijke 
boekenwinkel van het Bijbelgenootschap in Hohoe. 

Hierbij willen iedereen hartelijk danken voor de vele Kerstkaarten die we ontvingen in januari (de post duurt lang).  
Ook voor alle andere bemoedigingen door de telefoon en per e-mail. We zijn heel dankbaar voor de steun. Zouden  
jullie niet willen vergeten om te bidden dat de bouw van het tehuis z.s.m. zijn voltooiing mag vinden en dat we geduld  
mogen hebben tot het einde. We danken de Heer Jezus dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die  
hem liefhebben. --- Ontvang weer de hartelijke groeten van Abel en Pamela ---


