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Wij ontvingen bericht uit Nederland van het zeer ernstige verkeersongeval van Gerda Klop uit Sliedrecht maar dat ze 
wonder boven wonder weer langzaam herstelt. Ze heeft al zo veel mee gemaakt en nu dit weer, we begrijpen soms  
niet waarom God het toelaat maar we weten wel dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die Hem 
liefhebben (Rom.8:28).  Wij mogen vanuit Ghana ook meebidden voor haar genezing. 

Op 30 April werden wij uitgenodigd op de Nederlandse ambassade om aldaar de televisie-uitzending te bekijken van  
de  troonswisseling.  Er  kwamen  zo'n  70  nieuwsgierige  Nederlanders  op  af  en  zo  bewonderden  we  de  prachtige 
ceremonie ver weg in Nederland. We hopen dat Willem-Alexander een goede koning mag worden voor ons vaderland.  
Terwijl wij keken naar de nieuwe koning van Nederland moest ik steeds denken aan het Bijbelvers: ”Het koninkrijk  
van deze wereld wordt het koninkrijk van Jezus Christus en Hij zal koning zijn voor eeuwig en eeuwig”. (Open.11:15)  

De afgelopen maand april stond (voor ons) in het teken van de kinderbijbel. Begin april kochten we namelijk een  
aantal  prachtige  kinderbijbels,  voor  ieder  kind  één.  Dankzij  deze  kinderbijbels 
hebben we nu een makkelijke manier om de kinderen Bijbelverhalen te vertellen.  
Iedere morgen beginnen we met zingen en bidden en dan krijgen ze allemaal hun 
Bijbel.  Aan de hand van de prachtige illustraties vertellen we een Bijbelverhaal.  
Juffrouw  Millecent  probeert  mijn  Engels  te  vertalen  naar  de  stamtaal  “Ga”. 
Millecent  is zelf ook niet van die stam en vindt het  vaak moeilijk om de juiste  
woorden te vinden maar zo proberen we het samen. Millie (zoals we haar noemen) 
is de enige die een beetje “Ga” kan spreken want Pamela spreekt die taal ook met  
moeite. Er zijn te veel etnische groepen en stammen in Ghana. Om een lang verhaal  
kort  te  maken.  De  kinderbijbel  is  een  groot  succes!  Onze  kinderen  vinden  het 
prachtig  en  zo  leren  ze  spelenderwijs  de  Heere  Jezus  kennen.  Verder  leren  de 
kinderen iedere week een kort Bijbelvers. Het eerste vers dat ze geleerd hebben is: Jezus sprak: “ Ik en mijn Vader zijn  
één” (Joh.10:30). 

Pamela regelt veel achter de schermen en ook kookt ze iedere dag een warme maaltijd voor de kinderen plus voor ons  
4 volwassenen. Tussendoor gaat ze naar de markt of supermarkt om alle ingrediënten in huis te hebben. Omdat ze  
nogal perfectionistisch is met koken en schoonmaken, wil ze dit zoveel mogelijk zelf doen. 's Morgens heel vroeg  
begint ze al met schoonmaken. Zo gauw het licht wordt, om kwart voor zes, begint de dag hier met veel geluiden.  
Langer blijven slapen is bijna onmogelijk. Ieder die hier geweest is, herinnert de activiteiten vroeg in de morgen.

Dit is Titus en hij is net 3 jaar geworden. Zijn vader is overleden en hij wordt ver-
zorgd door zijn (nog jonge) moeder die het moeilijk 
heeft met de zorg voor haar andere kinderen. Toen ze 
hoorde van ons tehuis kwam ze gelijk met Titus. Hij 
is een van de trouwste kinderen die iedere dag komt. 
Bijzonder is dat hij veel transpireert en z'n gezicht zit 
altijd onder de zweetdruppeltjes.  
Het meisje rechts op de foto heet Rebecca en ze is 
ook 3 jaar oud. Haar vader en moeder kennen wij al 
sinds we hier wonen en regelmatig kwamen ze bij 
ons voor huwelijks-counseling. Helaas is de moeder 
uiteindelijk weggelopen en verhuisd (ver weg) maar 
de vader heeft Rebecca bij zich gehouden. Hij zorgt 
zo goed voor haar (als een alleenstaande ouder) en 
iedere morgen komt hij haar brengen. Rebecca is een 
vrolijk kind en ze praat aan een stuk door in het Engels.     

We willen u de mogelijkheid geven om iedere maand één van onze kinderen a.h.w. te adopteren en te steunen met een 
gift van 20 euro. Wij zullen u dan regelmatig een extra up-date sturen over de ontwikkeling van het kind. Wie zich  
aangesproken voelt, kan ons e-mailen of contact op nemen met iemand van de stichting: vragen@bethel-shelter.com. 
Het  stichtingsbestuur  in  Nederland  heeft  gevraagd  om in  deze  nieuwsbrief  te  vermelden  dat  wij  geen  subsidie 
ontvangen uit Nederland of Ghana. Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door giften en doordat we altijd bidden 
of God mensen wil aanraken dit werk te steunen.     

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