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Het is bijna Kerstfeest. Wij vieren dat “God-de-Zoon” in deze wereld kwam, als mens geboren en in een kribbe gelegd.  
God met ons: Emmanuel. Ook in Ghana viert men Kerstfeest en velen nemen 2 weken vakantie. Scholen zijn 2  of 3 
weken gesloten. Zelfs de wisselkoers van het geld verandert omdat de handel stil ligt ten gevolge van het Kerstfeest.  
Het maakt ons blij dat de mensen in Ghana werkelijk Kerst vieren omdat velen oprecht geloven in de Heer Jezus.

Begin  december  waren  wij  bedroefd  omdat  een  kleine  jongen,  Emmanuel, 
overleed  door  een  hersentumor.  Het  is  familie  van  Pamela  en  we  kenden 
Emmanuel en zijn moeder goed. Hij was ook het enige kind van z'n ouders en 
zijn vader was enige jaren geleden reeds overleden. Pamela heeft zich enorm 
ingezet om z'n leven te redden maar het mocht niet baten. Emmanuel had zo'n 
zware pijn en overleed op 2 december. Met zijn laatste woorden riep hij tot God 
om hulp. Hij is nu in de hemel en zal geen pijn meer voelen. Medisch gezien  
waren we net  te laat  want  de hersentumor werd te groot.  In Nederland zou 
zoiets eerder ontdekt zijn. Om de moeder “Mousie” te troosten en te helpen, 
willen we haar hier opvangen na de Kerst (voorlopig is ze in het dorp bij de 
familie). 

Pamela maakte een foutje in de keuken en schoot uit met een groot mes. Een lelijk gat in  
haar hand en het doet zo zeer. Het is gehecht door de dokter maar het blijft zo pijnlijk dat ze  
niets kan doen met haar rechterarm. Bidt a.u.b. voor de hand van Pamela. Nu kwam er  
spontaan een meisje uit de buurt iedere morgen helpen. Dit is een geschenk van God. Er 
zijn hier veel kinderen die regelmatig op bezoek komen. Sommigen zaterdagavond op onze 
wekelijkse bijeenkomst in huis. Andere kinderen komen zondagsmorgens en willen graag 
met ons mee naar de kerk. Onze kerk in Ghana heeft speciale diensten waar honderden 
kinderen bij elkaar komen en dat vinden onze buurtkinderen prachtig. Nancy (10) is zo'n meisje dat iedere zondag  
trouw komt. Het is ook een verdrietig meisje want ze heeft geen vader en haar moeder zorgt niet goed voor haar. Ze  
kon niet meekomen op school en nu gaat ze helemaal niet meer naar school. Wij willen haar in januari op een andere  

school plaatsen en voor haar zorgen. Enige tijd geleden hoorde ik dat Nancy 
ziek was. Iemand uit de buurt wist waar ze was en zou mij naar het huis toe 
brengen. We liepen door het dorp Bortianor en arriveerden waar Nancy zou 
zijn.  Toen ik  tot  mijn  verbazing  zag  ik  dat  ik  in  het  occulte  huis  van  de 
medicijnman was beland (overal afgoden altaars). Daar was Nancy gebracht 
door haar moeder. Gelukkig kon ik voor Nancy bidden en ik zei tegen haar: 
“Zeg mij na”: “Jezus help mij”.  Dat deed ze. Dit kind is van kleins af aan 
toegewijd aan de geesten en ze heeft echt bevrijding nodig. Gelukkig kwam 
Nancy enkele dagen later weer thuis en blijft ze zondags met ons mee gaan 
naar de kerk. Een andere keer zat ze bij ons in de auto terwijl Pamela krachtig 

voor haar bad, begon Nancy spontaan over te geven. We stopten de wagen (toevallig bij de markt) en de mensen daar  
wasten haar jurk (met de hand) terwijl Pamela op de markt een andere jurk kocht voor Nancy. Dat kwam goed uit want  
ze heeft weinig kleding. Bid maar voor Nancy. 

We hebben overlegd met het bestuur van onze stichting in Ghana. Daarop is besloten om 
onze kinderdagverblijf de starten op  8 januari.  We werken nu naar die datum toe en 
maken  de  laatste  dingen  gereed.  We  kiezen  10  kleine  kinderen  die  het  meest  in  de 
problemen lijken te zitten. Er zijn vele kinderen die in aanmerking kunnen komen en we 
moeten een selectie maken. Dit zal Pamela doen in samenwerking met de schoolmeester 
van de nabijgelegen school.  

Afgelopen  weken  hebben  we  een  zandbak 
gemaakt met zand van het nabijgelegen strand. 
Dat  is  prachtig  gelukt.  We  hebben  nu  vol-
doende  spullen  om  te  beginnen  met  kinder-
opvang. We zien erg uit naar de datum 8 januari. 
Hier rechts op de foto het meisje Unice die leert 
voor  kleermaakster.  Ze  heeft  haar  jongste 
broertje op de rug. 

Wij danken iedereen in Nederland voor de steun en gebed.   ----   Abel en Pamela


