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Het belangrijkste nieuws van afgelopen maand was de 
bijzondere fijne en effectieve evangelisatie in Hohoe 
(mede  dankzij  jullie  voorbede).  Op  15  juli  reisden 
Pamela en ik naar het stadje Hohoe om daar enkele 
dorpjes  te  bezoeken.  Samen  met  Robert  van  het 
Bijbelgenootschap  bezochten  we  drie  dagen  lang 
verschillende dorpjes om het evangelie te prediken. 's 
Avonds  tegen  acht  uur  waren  de  meeste  mensen 
aanwezig om te luisteren. Gewoon onder een boom in 
het  midden  van  het  dorp.  Eenvoudig  maar  effectief. 
Het begon zachtjes te regenen maar niemand liep weg. 
Zo  konden  we  het  kruis  en  de  redding  van  Jezus 
prediken. Pamela hielp mee op allerlei wijze. Samen 
zijn we sterk.

Veel  mensen  kwa-
men naar voren voor 
een  nieuwe  toewij-
ding  aan  Jezus.  We 
deelden  Bijbels  waar 
de  ze  heel  blij  mee 
waren. 

Drie keer hadden we 
een  bijeenkomst   in 
dorpen en telkens een 
bijzondere  reactie 
van de mensen.

Dit  werk  bemoedigt  ook  ons  enorm  omdat  mensen 
gered worden voor de eeuwigheid. En niet omdat wij 
zulke geweldige evangelisten zijn. Wij zijn ook maar 
eenvoudige discipelen die ons proberen te laten  leiden 
door de Heilige Geest en Hem te gehoorzamen. 

Verder is er een groei in onze samenwerking met het 
Bijbelgenootschap  van  Ghana.  Hier  op  de  foto  met 
vier van hun medewerkers. 

Thuis  in  Accra is  ook weer veel  gebeurd.  Door de 
extra giften in juni kon het werk aan het kinderhuis 
gewoon doorgaan. Nieuwe voorraden zand en cement 
werden gebracht. Iedere dag waren vier bouwvakkers 
aan het werk. Twee metselaars en twee hulpjes. Nu de 
binnenkant zo goed als gestukadoord is, zijn ze met 
de  buitenzijde  begonnen.  Timmerlui  maakten  een 
houten stelling langs de gevel. 

Zelf  kon  ik  (Abel)  helpen  met  schilderen  van  het 
ijzerwerk  in  de  ramen.  Alles  roest  zo  snel  en  een 
dikke  laag  primer  tegen  de  zoute  wind  is  geen 
overbodigheid.  Ik  probeer  de  bouwvakkers  bij  te 
houden die steeds de stelling verschuiven. Zolang de 
stelling er staat kan ik makkelijk bij de ramen komen. 

Hier  is  metselaar 
“Kobie”  aan  het 
werk. 

De   steunpilaren 
langs  de  veranda 
zijn netjes en vak-
kundig gemaakt. 

We verwachten dat de metselaars spoedig klaar zijn. 
Er is nog een hoop ander werk te doen binnen in het 
huis.  Hierover  hopen  we  volgende  maand  meer  te 
schrijven.  Mogelijk gaan we in augustus weer naar 
Hohoe. Bidden jullie mee voor vrucht op het werk?

We  hebben  het  nieuws  over  Joël  Verschoor  uit 
Wijngaarden op de voet gevolgd. Voor wie het niet 
weten:  De kleine jongen  Joël verdronk in de sloot 
maar kwam op wonderbare wijze weer tot leven. Alle 
dank aan de Heer Jezus.

Niet te vergeten danken wij ieder voor de giften en 
bemoedigende e-mails die we ontvingen deze maand. 
Dankzij jullie voorbede kunnen wij dit werk doen.

Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana.


