
Nieuwsbrief  stichting Bethel-Shelter Ghana
Juni 2013

Onze trouwe vriend Johan Schep heeft ons achttienduizend evangelisatieboekjes cadeau 
gedaan. De bekende uitgave van “Hij leefde onder ons” is in het Engels uitgegeven onder 

de titel:  “Who is this man JESUS” Het  is  makkelijk te 
lezen  als  een  geïllustreerde  versie  van  het  Nieuwe 
Testament. We zullen ze uitdelen aan kinderen en jeugd 
en het geeft een goede ingang op scholen. De verscheping 
van zoveel boekjes en de hoge kostprijs is betaald door 
zakenlui in Nederland maar ook, zoals evangelist Schep 
zelf  schreef:  “je  moest  eens  weten  hoeveel  gebed  er  
achter  zit”.  Dit  evangelisatiewerk en Bijbelverspreiding 
is  ook  deel  van  de  stichting  want  we  hebben  in  de 
statuten opgenomen  dat wij ons tevens inzetten om het  
evangelie van Jezus Christus te verkondigen. 

We ontdekken steeds de kracht van gebed want soms vergeten we weer hoe God gebeden wil 
worden en verlangt ons te antwoorden. Als wij iedere zondag specifiek naar ons klaslokaal gaan 

om daar te bidden en ieder kind afzonderlijk voor de troon van God brengen, zien we dat de volgende dag alle kinderen komen. 
Maar als we niet zo bidden, missen er altijd 3 of 4 kinderen. Dus nu gaan 
Pamela en ik regelmatig 's avonds naar het klaslokaal om te bidden voor de 
kinderen. De dagopvang gaat nu fijn door en iedere morgen help ik (Abel) met 
het Bijbelverhaal. Het is zo leuk om te doen maar we hebben ook veel geduld 
nodig. Op deze jonge leeftijd kunnen de kinderen nog moeilijk opletten. Het 
meisje van vier, die Emmanuëlla heet, is heel slim en helpt ons om de juiste 
woorden te vinden in de “Ga” taal. Juffrouw Millecent gebruikte het woord 
voor “lucht” terwijl ik vertelde dat de “wind” hard stormde toen de profeet 
Jona op zee was. Emmanuëlla corrigeerde de juffrouw dat het niet “de lucht” 
was die stormde maar “de wind”. We hebben geklapt voor haar. Emmanuëlla 
helpt met de vertaling en is nog maar vier jaar! (het meisje rechtsonder op de 
foto is niet Emmanuëlla maar Princella).    

Nu is er een kwestie van ons stuk grond waar het Bethel-Shelter project op gebouwd is. Wij hebben zelf, in het jaar 2004, dit stuk 
grond gekocht van de Chief van het dorp maar we hebben het niet op naam laten zetten bij het Kadaster omdat we daar toen geen  
kennis van hadden. Bovendien kwam in 2011 aan het licht dat een overheidsinstelling een groot stuk land heeft gekocht naast het 
onze en op naam heeft gezet maar zij leggen daardoor een claim op een deel van onze grond. Dit is een lastige kwestie die we op 
moeten lossen. Na overleg met de stichting in Nederland vindt ieder het belangrijk om de grond zo snel mogelijk op naam te 
zetten, hoe dan ook. We vragen vriendelijk of iemand wil helpen met de extra kosten van de tenaamstelling. Wij zijn bezig met  
het papierwerk.     

Emmanuel Odartey Lamptey is in maart 3 gewor-
den.  Om  hem  niet  te  verwarren  met  die  andere 
Emmanuel, noemen we hem Odartey. Hij was het 
eerste kind toen zijn vader overleed. De moeder is 
nog  heel  jong.  Ze  toont  haar  dankbaarheid  voor 
onze inzet. 

Comfort Odartsoo Lamptey is 4 jaar oud. Ze heeft 
enkele  oudere  zusjes  maar  sinds  hun  vader  is 
overleden  gaat  geen  van  de  kinderen  meer  naar 
school. Alleen Comfort komt naar onze dagopvang. 

Evangelist Robert Botsyoe is op 04 juni aangekomen in Nederland. Zondagavond namen we afscheid op het vliegveld van Accra.  
Onze vriend Hans de Jongh (jr.) uit Sliedrecht heeft een prachtig programma samengesteld waar alle vrienden van Robert aan 
meewerken. Hij wordt van het ene huis naar het andere gebracht. Op maandag, 10 juni, hoopt hij in Hoogezand te zijn. Zelf heb ik 
Robert gevraagd om iedere gelegenheid aan te grijpen om mensen in Nederland tot Jezus te leiden. 

Het volgende stukje is op verzoek van het stichtingsbestuur in Nederland: Wij zijn de Heere en u dankbaar voor de steun die ons 
is gegeven de afgelopen jaren. Momenteel is er voldoende voor voedsel en kleding maar er is niets extra's voor andere kosten 
zoals de landkwestie of noodzakelijk onderhoud. “U zou ons kunnen helpen door een Ghanees kindje te sponsoren voor € 25,-  
per maand of door een vrije gift over te maken voor het kinderhuis algemeen” . Als laatste doen we oproep voor een vrijwilliger 
die het bestuur van de stichting Bethel-Shelter wil helpen met promotiewerkzaamheden, een nieuw lid van de stichting.  

----      Ontvang de hartelijke groeten van  Abel en Pamela    ------
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