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De afgelopen maand november was de maand van grote 
evangelisatie in samenwerking met de stichting Vissers van 
Mensen. Op vele plekken mochten we de genade van Jezus 
Christus prediken.

Op 3 November arriveerden 8 enthousiaste Nederlanders in 
Ghana. De volgende dag reisden we door naar onze basis in 
de stad Hohoe. Vandaar uit konden we de afgelegen dorpen 
van de Volta-provincie bereiken. 

Voor hen die vorig jaar zijn geweest was het een enorm fijn 
weerzien  in  Ghana.  Het  geloof  en  de  blijdschap  van  de 
mensen  hier  is  zo  bemoedigend  voor  iemand  uit  het 
Westen. Het is bijna niet uit te leggen in een brief. Je hebt 
er misschien van gehoord, maar je moet het zelf ervaren.  

Evangelist Robert Botsyoe van het Bijbelgenootschap was 
de grote organisator van de campagnes. We hebben veel te 
danken aan zijn harde werk en nederige houding. Tevens 
deed  hij  iedere  avond  een  krachtige  oproep  tot  bekering 
waarop altijd veel mensen reageerden. 

Onze eerste  campagne 
was  in  het  dorp 
Adorkor.  In  dit  dorp 
met  600  inwoners 
kwamen  wel  zo'n  250 
mensen  luisteren  naar 
het  evangelie.  Tim 
Schakel  predikte  een 
duidelijke  genade-
boodschap.  Zo'n  20 

mensen  reageerden  op  de  uitnodiging  om  hun  hart  aan 
Jezus te geven. Het was feest in de hemel en in Adorkor. 

De  volgende  twee  dagen  hielden  we  gelijksoortige 
campagnes  in  de  dorpen  Kute  en  Attakrom.  Iedere  keer 
bemoedigende reacties en velen die naar voren kwamen om 
hun hart aan de Heer te geven. De lokale kerken hielpen 
met de follow-up.

Drie dagen achtereen deden we een campagne in het dorp 
Ayoma. Iedere dag kwamen meer mensen dan de vorige. 
Op  de  laatste  avond  stonden  meer  dan  500  mensen  te 
luisteren.  Johan  van  Ooijen  sprak  over  de  Barmhartige 
Samaritaan en velen kwamen naar  voren.  Daarop kwam 
hele  team in actie  om voor vele  mensen afzonderlijk  te 
bidden. We maakten verschillende rijen zodat ieder aan de 
beurt  kwam.  Met  velen  baden  we  om  vergeving  van 
zonden en om de Heer Jezus uit te nodigen om in hun hart 
te  komen  wonen.  Sommigen  getuigden  dat  ze  genezen 
werden. Prijs de Heer.

De laatste dagen reisden we met een boot naar de overkant 
van het Volta-meer. Aan de kust van het meer liggen vele 
dorpjes die alleen over het water te bereiken zijn. Eén van 
die dorpjes was Burkina Faso. 

In het kleine dorp Burkina Faso leven maar een handvol 
mensen maar ze hebben een grote kerk waar mensen uit de 
wijde omgeving naar toe komen. Zondags zit het vol met 
blijde gezichten. Wij mochten hen komen bemoedigen en 
versterken.  We hoorden dat  de nieuwe bekeerlingen van 
vorig jaar zelf een kerk zijn begonnen in hun woonplaats. 
Dit is echte vrucht van ons werk. 

De  bouw  van  het  kindertehuis  heeft  deze  maand  stil 
gelegen  mede  omdat  de  aannemer  zelf  op  huwelijksreis 
was. We hopen zo spoedig mogelijk verder te bouwen.

Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana.


