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Het  tegelwerk  aan  de  benedenverdieping  van  het 
kindertehuis is  zo goed als klaar.  We mochten er  op toe 
zien dat het werk goed gedaan werd. Echter de arbeiders 
hadden de klus sterk onderschat en het duurde hen te lang. 
Onverwachts waren ze weg om een andere contract af te 
maken. 

Ondertussen konden Pamela en ik een aantal dagen naar de 
stad Hohoe (in  de Volta-provincie).  Daar  zijn  altijd  veel 
open deuren om het Woord van God te prediken in kerken 
en dorpen. Het prediken van het Woord geeft mij altijd de 
grootste blijdschap en vrede. Vooral hier in Afrika waar de 
velden wit zijn om te oosten. Er is niets beters dan mensen 
bij Jezus te brengen. 

Verder waren we ook in Hohoe om overleg te voeren met 
Robert  (van  het  Bijbelgenootschap)  over  de  komende 
pastors-conferentie in oktober. Het plan was een vijfdaagse 
bijeenkomst  organiseren  voor  120  pastors  uit  de  armste 
dorpen.  Zij  hebben zelf  vaak weinig training genoten en 
werken  op  moeilijke  plaatsen.  Na  overleg  met  ook  het 
bestuur van de stichting in Nederland is echter besloten dit 
jaar de conferentie over te slaan omdat de kosten te hoog 
waren. Evangelist Johan Schep zal in plaats daarvan zijn 
tijd  besteden  aan  dagelijkse  prediking  in  kerken  en 
evangelisatie op scholen, in dorpen en op de radio. Tevens 
wil hij  graag bijbels schenken aan de arme mensen. Het 
belooft weer een fijne tijd te worden in oktober met Johan 
Schep. We zien altijd uit naar zijn komst.

Terug in Accra kwamen de tegelzetters op dinsdag 21 juni 
weer  werken.  Ze  zijn  sindsdien  bezig  geweest  met  de 
wandtegels van de keuken en de badkamers. Enkel de vloer 
moet nog gevoegd worden. We zijn blij en dankbaar met 
het resultaat. 

De volgende stap is het tegelwerk van de bovenverdieping 
(die kleiner is). Daarna maken we een plafond in de grote 
hal, het plaatsten van de deuren, een keukenblok, sanitair 
en schilderen.  

De  volgende  twee  foto's  tonen  de  zelfde  plaats  in 
februari en in juni:

Maken van traptreden veranda op 7 februari.

Traptreden veranda op 22 juni.

Verder zijn we afgelopen 
tijd bezorgd geweest om 
onze vriend Matthew die 
reeds  maanden  ziek  is. 
Matthew is een persoon-
lijke  vriend  met  wie  ik 
regelmatig  samen  naar 
de  kerk  ga.  Hij  heeft 
echter  een  zwak  hart  en  zijn  lichaam  is  helemaal 
opgezwollen  van  vocht.  Zondagavond  leek  het  zo 
ernstig  dat  we  hem  meenamen  naar  het  ziekenhuis. 
Midden in de nacht hebben ze de man geholpen door 
vocht weg te  halen uit  zijn  buik.  De volgende dagen 
leek  hij  nog  slechter  te  gaan  maar  we  hebben  hem 
omringd met gebed. Nu gaat het beter met Matthew.   

We  danken  jullie  enorm  voor  de  steun  en  gebeden 
vanuit Nederland. We houden van jullie.

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela.


