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Na een maand in Nederland te zijn geweest ben ik nu 
weer  goed  en  wel  in  Ghana  gearriveerd.  Het  was 
bijzonder fijn om jullie allemaal weer te zien en vooral 
ook  mijn  vader  en   moeder  die  al  op  leeftijd  zijn. 
Sommige  vrienden  heb  ik  helaas  toch  niet  kunnen 
spreken  en  hiervoor  wil  ik  mij  verontschuldigen.  Ik 
hoop dat niemand zich gepasseerd voelt maar als ik u 
niet  bezocht  heb,  is  het  omdat  ik  in  korte  tijd  veel 
mensen moest bezoeken.   Hieronder een foto van het 
bestuur van de stichting Bethel-Shelter. 

Persoonlijk heb ik april als een zeer fijne tijd ervaren. 
En wat mooi is Nederland toch. Prachtige wegen zonder 
gaten, alles zoemt en klimt en de treinen zijn zo mooi. 
De huizen en tuintjes zijn netjes en de overheid zorgt 
voor bijna alles. Wat een verschil met Afrika waar het de 
omgekeerde wereld is. Gelukkig is er in Ghana wel een 
atmosfeer van wederzijdse liefde en vriendelijkheid dat 
mij op viel toen ik weer terug kwam.

Terug in Ghana ben ik weer verenigd met Pamela. Zij 
was in mijn afwezigheid flink ziek geweest en we weten 

nog niet wat het was, alleen dat ze weer beter is. We 
danken  de  Heer  voor  haar  genezing.  Ondertussen 
mocht ik Pamela zegenen met Nederlandse bloemen, 
gebak en aardbeien en daar was ze zeer blij mee, zie 
foto.

Thuis gekomen hoorde ik dat er twee slangen op ons 
terrein waren gezien en dat  Daniel  ze had gedood. 
Op dinsdag vonden we nog een slang in het wacht-

huisje  bij  de  poort, 
waar  Daniel  slaapt. 
Nadat  we  de  kamer 
voorzichtig  hadden 
leeg  gemaakt,  konden 
we de  slang afmaken. 
Deze  was  erg  giftig 
zeiden de mensen. 

Bij  de  bank  gekomen  was  de  overboeking  uit 
Nederland binnen.  De  aannemer  is  ook gereed om 
ons te helpen en dus kunnen we gelijk beginnen met 
werk. Maandag (9 mei) worden tegels gebracht. De 
klus zal zo'n drie weken duren. Er is nu voldoende 
geld om de hele benedenverdieping te betegelen en in 
de volgende nieuwsbrief hoop ik de foto's te kunnen 
laten  zien.  Laten  we  bidden dat  we  daarna ook in 
staat mogen wezen om de bovenverdieping te doen. 

Gelijkertijd zijn we bezig met de planning van het 
volgende bezoek van evangelist Johan Schep. Deze 
ontving een bijzondere gift uit Oostenrijk t.b.v. zijn 
bediening in Ghana. Daarmee kunnen we nu al veel 
voorbereidend  werk  doen.  Ook  Robert  van  het 
Bijbelgenootschap werkt keihard om alles in orde te 
maken. 

Met  de  reserve- 
onderdelen, welke ik 
kon  meenemen  uit 
Nederland, heb ik de 
generator  kunnen 
maken. Hij draait nu 
weer normaal  en dat 
is  zo'n  zegen.  We 
worden  nog  steeds 

geplaagd door stroomstoringen.

We hebben hoop en geloof dat het kindertehuis dit 
jaar af komt en we vragen jullie alleen maar om  mee 
te blijven bidden voor deze zaak. Verder maak ik van 
de gelegenheid gebruik om iedereen hartelijk danken 
voor jullie meeleven, de giften en gebeden.

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela.


