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Sommigen van u lezen deze brief op Paaszondag, 08 april. Wij wensen u dan ook een gezegend paasfeest en we 
verblijden ons samen met u dat Jezus waarlijk is opgestaan uit de dood. Jezus sprak: “Ik ben de Eerste en de  
Laatste, en de Levende, en ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de  
sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf”. 

In Ghana wordt ook Pasen gevierd en groter dan in Nederland. Velen reizen naar familieleden, scholen zijn een of  
twee weken gesloten en de kerken organiseren 3 daagse bijeenkomsten. De paashaas is hier nog nooit gezien maar  
met grote posters worden mensen uitgenodigd na te denken over het lijden en de opstanding van de Heer Jezus 
tijdens de vele, vele paasconferenties in het land.    

Voor de paasdagen hebben wij een bezoek gebracht aan de afgelegen gevangenis te Kete-Krachi. In november  
waren wij hier ook reeds (met Hans de Jongh jr.) en brachten toen bijbels voor al de gedetineerden. Tijdens dat  
vorige bezoek werd ons gevraagd om zo mogelijk naaimachines te schenken zodat de gevangenen een beroep 
kunnen leren. Daarom kwamen we nu terug met twee naai-
machines waar ze ook zeer dankbaar voor waren. Tevens wat 
levensmiddelen  zoals  rijst  en  vis  om Pasen  te  vieren.  De 
officieren en gedetineerden in deze gevangenis zijn blij met 
ieder bezoek. Ik vroeg of er veranderingen zijn in de gevan-
genis sinds ons laatste bezoek en ze vertelden ons dat een 
aantal gedetineerden iedere morgen bijeenkomt, in groepjes, 
om  samen  de  bijbel  te  lezen  (de  bijbels  die  wij  eerder 
schonken). De reis naar deze locatie is ver (400 km) en de 
wegen  zijn  nog  slecht  zodat  we  aardig  geradbraakt  waren 
toen we aankwamen en ik had de volgende dag zo'n zware 
hoofdpijn. Gelukkig kon ik net 5 minuten volhouden om een 
korte evangelieboodschap te brengen aan de gevangenen. Op 
de foto hiernaast Pamela, die de spullen overhandigt aan de 
gevangenisdirecteur. 

Voor  het  Bethel-Shelter  kindertehuis  gaan  we  nu  weer  de  goede  kant  op.  De 
timmerman Attá doet z'n best en werkt dag en nacht aan de deuren en kozijnen. Begin 
deze maand waren we hem twee weken kwijt. Hij had geld ontvangen om hout te  
kopen maar i.p.v. dit in de hoofdstad te kopen, was hij 300 km verder gegaan omdat 
het daar goedkoper was en nog bracht hij te weinig hout. Zo snel mogelijk hebben we 
zelf meer hout gekocht en het door machines laten schuren. De laatste week is de 
timmerman weer iedere dag aan het werk. Door deze tegenslagen leren wij niet op de 
omstandigheden te zien maar op God en ons in Hem te verblijden. Dit is een lastige 
fase in ons werk omdat we graag zien dat de bouwwerkzaamheden z.s.m. gereed zijn.  
Bid a.u.b. voor deze zaak zodat van nu aan alles vlot mag gaan lopen.  

We  konden  ook  nog  verder  met  het 
school-project  in  ons  dorp  Bortianor. 
Het  aannemersbedrijf  van  Samuel 
Appiah is begonnen met het maken van 

een septic-tank en heeft een groot gat gegraven. Stenen en zand zijn 
met  vrachtwagens  geleverd  voor  het  maken  van  beton.  Van  alles 
schrijf ik verslagen met foto's die ik aan scholen in Nederland stuur 
onder het thema: “scholen helpen scholen”. Hoewel we nog niet zo 
veel voor de school hebben kunnen doen, zijn ze zeer blij met wat we 
reeds  gedaan  hebben  en  het  is  gewoon  een  plezier  om  hen  te 
bezoeken.  De  kinderen  zoemen  als  bijen  om mij  heen  en  willen 
allemaal graag op de foto.  

We danken u hartelijk voor de steun en gebed de afgelopen maand voor ons werk in Ghana. 
Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela


