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Afgelopen maand is er een 
grote  doorbraak  gekomen 
in  de  bouw  van  het 
kindertehuis.  Door  een 
grote gift die binnenkwam 
op 22 juli  kunnen we het 
huis  in  één  keer  af 
bouwen!  Prijs  de  Heer. 
Jaren  lang  hebben  we  in 
kleine  stapjes  gewerkt  en 

nu dan in één sprong naar de finish. We zien dit absoluut 
als het werk van de Heer, het is een bemoediging dat God 
zo medewerkt ten goede. Pamela's reactie is dan ook: “He 
has made everything beautiful in its time, we are speech-
less (sprakeloos)”.  

Een vriend bemoedigt ons altijd  met de woorden dat  dit 
een geloofsavontuur is. De bijbel zegt dat ons geloof niet 
beschaamd zal uitkomen. 

Kindertehuis in de regen.

Door deze grote gebedsverhoring kunnen we nu voor het 
eerst een datum gaan zetten om het kindertehuis te openen. 
Dit zal naar alle verwachting in december geschieden.

We hebben deze week overleg gevoerd met de aannemer 
Samuel Appiah hoe nu verder te werken. Zo de Heer wil 
zullen we maandag, 8 augustus, het werk van start  doen 
gaan.  Omdat er  nu genoeg geld  is,  kunnen we voor  het 
eerst meerdere dingen tegelijk doen. Tegels, reling, plafond 
en deuren gaan gelijk op. Als dat rond  is, komt sanitair, 
keuken,  elektra  en  schilderen.  Tegen  die  tijd  zal  het 
november  zijn.  We  zijn  gewoon een  beetje  opgewonden 
over de snelle ontwikkelingen. 

Natuurlijk gaat onze hoop uit naar een huis vol kansarme, 
verworpen  kinderen  die  we  mogen  opvoeden  met  veel 
liefde en zorg. Er zal ruim plek zijn voor 30 kinderen. Met 
zoveel  kunnen  we  natuurlijk  niet  in  één  keer  beginnen. 

Ook zullen we een aantal Ghanese mensen gaan zoeken 
die  als  vaste  stafmedewerkers  kunnen  helpen. 
Verschillende  personen  hebben  al  interesse  getoond 
maar  we  zoeken  natuurlijk  betrouwbare  en 
Godvrezende  mensen.  Die  moet  je  hier  ook  met  een 
lampje zoeken. Daarom bid ik al het hele jaar dat de 
Heer  ons  een  paar  betrouwbare  medewerkers  geeft. 
Iedereen  in  Ghana  oogt  erg  godvrezend  en  zelfs  de 
moslims  kunnen  bijbelversen  uit  hun  hoofd,  maar 
eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn toch moeilijker te 
vinden dan in Nederland. 

Andere gebeurtenissen afgelopen maand waren o.a. het 
overlijden  van vriend  Matthew.  In  de  vorige  nieuws-
brief schreef ik dat hij erg ziek was en op donderdag, 14 
juli,  is  hij  ontslapen in  de Heer.  Het kwam toch nog 
onverwachts. Het laatste jaar mocht ik hem regelmatig 
meenemen  naar  de  kerk.  Hij  was  een  betrouwbare 
vriend waar ik goed mee kon praten. We missen hem 
nu.  Pamela  mocht  afgelopen  dagen  een  belangrijke 
bijdrage leveren aan de begrafenis van oom David, de 
prediker. 

In  Hohoe is  een  nieuw radiostation  waar  we gebruik 
van kunnen maken voor evangelieverkondiging. Vorige 
week kwam een open deur en mocht ik zomaar een half 
uur  op  de  radio.  Nu  we  ook  's  avonds  op  de  radio 
kunnen, kan Johan Schep hier straks goed gebruik van 
maken. 

Robert  van  het  Bijbel-
genootschap  heeft  afgelo-
pen week geholpen met het 
evangeliewerk  in  Hohoe. 
Ook  Bernard  met  wie  wij 
samen  op  de  Bijbelschool 
waren  in  1995.  Dankzij 
deze  betrouwbare  mensen 

kunnen we veel goed werk doen in de stad Hohoe. Op 
straat mochten we met veel mensen bidden om hun hart 
aan Jezus te geven. 

Hierbij  willen we iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft  geleverd om het  huis  te  bouwen. We zijn  jullie 
enorm  dankbaar.  Wie  in  staat  is  te  komen,  kan  in 

december  komen  vieren 
dat  het  kindertehuis 
opent.

Hiernaast  een  foto  van 
de mooie vogels die hier 
wonen.  Deze  vloog 
tegen het raam en kon ik 
even vast houden.

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela.


