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Het was een zeer turbulente maand voor ons met vele ups en downs. 
Vreugde en teleurstelling gingen hand in hand maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad (Jezus).
De  komst  van  evangelist  Johan  Schep  is  ieder  jaar  een  vast  punt 
geworden en dit jaar kwam hij samen met zijn geliefde vrouw Linda. 
Het was een wonderlijke tijd. We hebben nu reeds vijf gevangenissen 
voorzien  van  Bijbels  en  overal  het  evangelie  van  Jezus  Christus 
gepredikt.  Daarom  maakten  we  ook  veel  ontmoedigingen  en 
teleurstellingen mee maar we geven nooit op. Naast een aantal dagen 

onderwijs  aan  voorgangers, 
bezochten we drie scholen in 
de  stad  Hohoe.  Wat  een 
positieve  leerkrachten  en 
blijde  kinderen!!  Er  waren  honderden  jongens  en  meisjes  en  we  zongen 
samen de  bekende  liedjes:  “Wonderful,  wonderful,  isn't  Jesus  wonderful” 
Johan vertelde op kinderlijke wijze over de verloren zoons en de liefde van 
de Vader. Zo deden we drie scholen die morgen. Het was zo'n bemoedigende 
ervaring voor Johan en Linda 
dat  ze  eigenlijk  niets  liever 
wilden doen dan schooltjes.
 

Als laatste brachten we nog een bezoek aan een gevangenis met 196 
veroordeelden.  Johan schonk hen allen een  Bijbel.  Ook kregen ze 
levensmiddelen  zoals  een  zak  rijst  en  suiker.  Hun  toestand  was 
aanmerkelijk slechter dan die van de gevangen in Nederland en hun 
dankbaarheid was des te groter (sommigen sliepen met 50 man in één 
cel). Wij danken Johan en Linda voor hun inzet voor de gevangenen, 
de kinderen, de voorgangers en allen die ze hielpen in Ghana. Ook u 
in  Nederland  die  misschien  iets  hebt  gegeven  voor  de  Bijbels. 
Hartelijk  dank.  Inmiddels  zijn  Johan  en  Linda  Schep  weer  terug 
gekeerd naar Nederland.

Terug bij het Bethel-Shelter project nabij de hoofdstad Accra. We 
hebben  lang  moeten  wachten  op  onze  contactpersoon  van  de 
overheid. Helena reist het hele land door en bezoekt de bestaande 
kindertehuizen  en  sluit  kindertehuizen  die  het  niet  goed  genoeg 
doen. Nieuwe kindertehuizen mogen er voorlopig niet bij komen. 
We vertelden Helena over onze beslissing mee te werken met de 
overheid en eerst een kinderdagverblijf te openen. Hier was ze heel 
tevreden  over.  Helena  begrijpt  dat  ons  kinderdagverblijf  geen 
standaard school wordt omdat wij een extra sociale en geestelijke 
factor hebben om in onze omgeving de allerarmsten te helpen en 
gezinnen  te  veranderen.  Een  soortgelijke  situatie  als  we  reeds 
hebben met  het  gezin van 7 kinderen waar  we nu een jaar  hulp 

hebben geboden maar we gaan meer gezinnen helpen. U begrijpt dat wij momenteel alleen maar kunnen meewerken 
met de overheid. Echter toch zien we dat God met ons is en ons langs een andere weg leidt naar ons doel. 

We hebben toestemming van Helena om te beginnen met een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-3 jaar. Als ze 
ouder worden, zullen wij hen helpen om de stap naar de basisschool te maken. Op deze wijze voorkomen we dat  
kinderen helemaal niet op school komen, zoals nu nog veel gebeurd. Verder moeten we het schoolplein nog afmaken  
en dit wacht nog op fondsen. Het is momenteel weer een enorme modderboel door de onverwachtse zware regens  
van afgelopen dagen. Ons doel is te proberen voor eind van het jaar te beginnen. Ook is ter sprake gekomen dat er  
veel speelgoed aangeschaft moet worden. Hoewel we een en ander hier zullen kopen, zou het heel fijn zijn als u  
speelgoed  over  hebt  wat  niet  meer  gebruikt  wordt.  Zuster  Tamara  Mensah,  uit  de  gemeente  Nieuw Leven  te 
Sliedrecht, wil helpen met de verscheping. Tamara zal het verder regelen zodat het bij ons komt. 

Wij danken iedereen in Nederland voor de steun en gebed. We zijn u allen zeer dankbaar.  --   Abel en Pamela


