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Terwijl  ik  schrijf,  is  het  donderdag,  1  dec,  en ik vertel  u  wat  er  de 
afgelopen maand heeft  plaatsgevonden.  In de vorige nieuwsbrief  be-
loofde ik immers terug te komen op het bezoek van Hans de Jongh jr.  
(de neef van voorganger Hans). Op 2 nov. arriveerde hij in Ghana. De 
komst van Hans was toch weer heel anders dan van anderen. Lange tijd 
was het onzeker (voor ons) of hij wel of niet zou komen maar omdat  
God het op zijn hart had gelegd, bleef hij geloven dat het zou lukken. 
En echt  op het  laatste  moment  kwamen er  een aantal  giften die het  
mogelijk maakten voor Hans om twee tickets te kopen, één voor hem 
en één voor zijn vriend Arjan. Hans luistert altijd zo goed mogelijk naar 
de stem van de Heer en doet dan vaak dingen die in eerste instantie 
onmogelijk lijken maar toch lukken! Zo ook deze keer met Ghana. 

We brachten 260 bijbels naar de gevangenis in de stad “Ho”. Hans sprak een hele goede evangelieboodschap en  
vertelde hoe de Heer Jezus zijn leven totaal veranderd had. “Ik hoor hier eigenlijk gevangen te zitten, ik was  
vroeger een dronkaard en vechtersbaas”. De gevangenen luisterden aandachtig. “Ik kom hier niet om te vertellen  
wat je wel of niet moet doen maar om jullie Jezus te brengen” vertelde Hans. Aan het einde ging Hans bidden voor 
ieder die het wilde en velen staken hun handen op. Sommigen zaten met hun handen omhoog te bidden en hoopten 

dat Hans hen zou aanraken. Er was geen tijd om ze allemaal langs te gaan. 
Robert deed een mooie uitleg over de bijbel en we begonnen met uitdelen. 
Dit  ging  niet  helemaal  vlekkeloos  omdat  ze  begonnen  te  dringen  en 
duwen. De bewakers sloegen er met een riem op los. Nadat de orde was 
hersteld moest iedereen terug naar de cel. Elke cel kreeg 20 bijbels. De 
volgende dag voegde Pamela zich bij ons want ze wilde graag mee naar de 
laatste gevangenis. We vertrokken midden in de nacht, vanwege de warmte 
en  de  lange  afstand.  Tegen  de  morgen  arriveerden  we  in  het  plaatsje 
Dambai,  bij  de Volta-rivier,  waar we met een veerboot  overstaken.  Het 
laatste  stuk  van  de  route  was  een  stoffige 
onverharde  weg.  Na  uren  rijden  kwamen  we 

toch goed aan in Kete-Krachi.  Deze gevangenis was voor de zwaardere gevallen maar  
de discipline was een stuk beter. Ze hadden onze komst goed voorbereid en de gevan-
genen zaten stil als muizen. We zagen dankbare mensen die zo blij waren met alles wat  
we voor hen konden doen. Ook hier mochten we hen zegenen met 220 Bijbels. Nu kun-
nen ze allemaal met dezelfde bijbel een samenkomst houden en elkander leren. Pamela 
was erg aangeraakt door hun omstandigheden en wil graag terugkomen om meer voor 
hen te betekenen. 

Nu verder over de afbouw van het kindertehuis. Het gaat niet helemaal zo vlot als gepland en het is niet duidelijk of  
het dit jaar helemaal af komt. De 20 hardhouten deuren, welke in september besteld waren, zijn tot nog toe niet ge-
leverd en het lijkt dat iemand ons bedrogen heeft. Gelukkig regelt de aannemer “Samuel Appiah” deze zaak en hij 
heeft meer ervaring met Ghanese mensen. Op maandag hoopt hij elders nieuwe deuren te bestellen en deze keer 
verspreid over een aantal bekende leveranciers. Samuel doet zijn best om dit voor het eind van het jaar rond te  
hebben. De keukenkastjes worden bij ons in de buurt gemaakt en dit gaat heel goed. Willen jullie meebidden dat de 
Ghanese mensen wat vlotter mogen werken en dat we goede afspraken kunnen maken met betrouwbare partners. 
Al de bouwkosten van het kindertehuis zijn deze maand helemaal betaald en dit is een punt waar de de Heer Jezus 
en jullie zeer dankbaar voor zijn. We richten ons nu op het interieur en sparen voor de tafels, stoelen en bedden, etc. 

Ondertussen zijn we wel meer kunnen gaan doen voor onze omgeving en het dorp waar 
we wonen. We steunen nu twee gezinnen en de kinderen gaan naar school. De oudste  
dochter van het gezin met 6 kinderen hebben wij naar een kleermaker mogen brengen 
waar ze opgeleid zal worden tot naaister. Pamela is vaak mensen aan het helpen en ik 
(Abel) probeer zoveel mogelijk te zorgen dat de afbouw goed komt.

Ontvang de Hartelijke groeten van Abel en Pamela


