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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
   --  April 2015 –

Goede Vrijdag, 3 april, was aanleiding voor een grote evangelisatie campagne waar ook wij bij mochten helpen.
Deze keer huurde onze kerk het grootste plein van de stad omdat er vorige jaren te weinig ruimte was in de kerk.

Maar er kwamen nog meer mensen op af dan verwacht was
zodat er geen stoelen meer te krijgen waren in de hele stad
Accra.  Zeker dertigduizend bezoekers werden geteld.  De
predikant Heward-Mills greep de gelegenheid aan om een
oproep te doen tot bekering van alle afgoden in ons leven
te wijzen op het bloed van Jezus dat ons redt en reinigt van
alle  zonden.  Tevens  werden  die  avond  veel  mensen
genezen van ernstige kwalen.  Het  is  bijzonder  te  mogen
zien dat  mensen in  Afrika veel  meer  geloof  hebben dan
mensen in het Westen en hoe verlangen we er dan naar dat
mensen in Nederland ook dat geloof mogen vinden.

De kinderen van Bethel-Shelter hebben deze maand geleerd over gehoorzaamheid (aan de Heer). De muren van
Jericho vielen omdat de Israëlieten gehoorzaam zeven dagen
rond de stad liepen zonder te strijden want God streed voor
hen. Zo liepen onze kinderen rondom hun Jericho met de ark
op hun schouders. Dozen boekjes waren de muren van de stad
en zie de blijde kinderen achter de “muren”. Iedere week doen
we een ander Bijbelverhaal waar de kinderen van genieten.
Het  laatste  verhaal  deze  maand  was  Simson.  Hij  was
ongehoorzaam toen hij het geheim van zijn kracht prijs gaf
maar  toch overwon hij  toen hij  stierf.  Zo overwon ook de
Heer Jezus toen hij stierf voor ons. Inmiddels zijn twee van
onze medewerkers begonnen aan de cursus kleuterjuf. We zijn
zo blij dat we nu professioneel getraind worden want dit komt
de kinderen ook ten goede. Het is momenteel vakantietijd in
Ghana  en  Bethel-Shelter  is  gesloten  tot  11  mei.  Een week
langer dan normaal vanwege de cursus voor kleuterjuf. 

Zoals we schreven in de vorige nieuwsbrief,  mochten we in maart  zo'n  duizend
Bijbels  brengen  bij  een  grote  gevangenis.  Er  was  nog  een  verzoek  uit  deze
gevangenis:  namelijk  een  afdak  t.b.v.  kerkdiensten.  Er  is  wel  een  afdak  in  de
binnenplaats maar die wordt gebruikt als moskee. En als de zon heet is, staan de
moslims niet toe dat de andere gevangenen onder de schaduw van hun dak komen.
De anderen zitten in groepjes in de hete zon voor hun celdeur. “Al jaren vragen we
de kerken maar niemand heeft ons geholpen”, zei de gevangenispredikant. Reden

voor onze vrienden in Gorinchem om ook dit te organiseren. Deze week is Robert Botsyoe een stevig dak op palen
aan het bouwen in de gevangenis. Onze enige voorwaarde: Er moet ook een bord opgehangen worden met de
tekst:“Only Jezus Saves” (alleen Jezus redt). De gevangenisdirecteur, die zelf moslim is, vond dit geen bezwaar. In
tegendeel, hij is zeer blij met het nieuwe afdak. We danken God voor deze open deur voor het evangelie want dit
zal zeker leiden tot redding van zielen. Stel je voor dat je jaren opgesloten zit en iedere dag dezelfde boodschap
leest: “Alleen Jezus Redt”.   

Pamela heeft zich de laatste tijd echt ingezet voor de registratie van onze grond. Dat is
een zeer moeilijke kwestie want zo'n registratie kan jaren duren door bureaucratie en
corruptie. We hebben hier dan ook al lange tijd een gebedszaak van gemaakt maar
zagen weinig vooruitgang. Pamela getuigt ook hoe ze ervaart dat God deze maand een
weg  heeft  gebaand  omdat  nu  toch  de  meeste  obstakels  overwonnen  zijn  in  deze
landkwestie. Daarbij weten wij ons ook gezegend door uw voorbede voor ons. 

-- Ontvang weer de hartelijke groeten van  Abel & Pamela ---

We zijn dankbaar voor uw giften op rek.nr. NL05 ABNA 0487 4393 41 t.n.v. “Stichting Bethel-Shelter Ghana” te Sliedrecht.
De stichting is geheel afhankelijk van giften en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat een gift aan de stichting fiscaal aftrekbaar is.
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