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In deze laatste nieuwsbrief van 2014 nemen we de gelegenheid om te getuigen van de hoogtepunten 
van het afgelopen jaar omdat we erkennen dat dit het werk van de Heer is dit is mogelijk gemaakt door uw steun en
gebed. We begonnen januari 2014 met 16 kinderen en we sloten het jaar af met 30 kinderen. In de loop van het jaar zijn
ze verdeeld in drie groepen: peuters, kleuterklas 1 en kleuterklas 2. Al deze kinderen zijn inmiddels verbonden aan een
sponsor. Hoewel het nog geen kindertehuis is (waar kinderen dag en nacht verblijven) mogen we al wel voor velen
zorgen. We blijven bidden voor toestemming van de overheid voor een echt kindertehuis. 

Verder kregen we dit jaar twee extra medewerkers om voor de kinderen te zorgen want kleine kinderen hebben veel meer
zorg en aandacht nodig. Voor het eerst zijn we een busje gaan gebruiken en deze bus werd al snel schoolbus genoemd.
Dankzij dit voertuig kunnen we hen die iets verder wonen gemakkelijk halen en brengen zodat het werk kon groeien.
Pamela haalde haar groot rijbewijs t.b.v. de schoolbus in februari. Allemaal dingen waar we de Heer voor danken!  In
maart en groeide het aantal kinderen naar 26. In mei kreeg onze beste medewerker Millecent een baby. Daar hebben we
ons allemaal over verblijd. We moesten ons enkele maanden redden zonder Millecent maar in september kwam ze weer
werken en haar baby is deel van het kinderwerk geworden. In juni kreeg de stichting vergunning om te werken met de
huidige doelstelling onder de naam Bethel-LoveCare en zodoende zijn we geregistreerd in Ghana. 
Juli was een hele drukke maand met de kinderen en een beetje overwerkt mochten we in augustus Nederland bezoeken.
We werden enorm bemoedigd door het warme ontvangst dat we kregen. Het was een nuttige tijd en we hebben gemerkt
dat het toch wel belangrijk is om af en toe ons gezicht te laten zien in Nederland. Verder kreeg de stichting in deze
periode drie extra vrijwilligers die hielpen met het maken van een nieuwe web-site en een Facebook pagina. Ook helpen
ze regelmatig in de gemeente op zondagmorgen om iets te verkopen of informatie te geven. Daar zijn we heel dankbaar
voor. In September kwamen we erg moe terug in Ghana en Pamela werd ziek. Maar dankzij jullie gebed en Gods zegen
is ze na enkele weken weer aangesterkt.  In oktober kon het kinderwerk weer op volle toeren draaien. In november is
achter de schermer veel werk verzet om een generator te regelen en op 30 december kregen we bericht dat er ook
voldoende giften zijn binnenkomen voor deze generator zodat het nu betaald kan worden. Hier zijn we jullie allemaal
zeer dankbaar voor! Velen hebben hier iets aan bijgedragen en onze zuster Mathilda uit Hoogezand heeft zelfs koeken
gebakken waarvan de opbrengst heeft bijgedragen aan de generator.    

Naast al het kinderwerk mogen we af en toe ook iets anders doen zoals Bijbels brengen. In juni brachten we 120 nieuwe
Bijbels bij de gevangenis in de stad Kpando waar een kleine opwekking is begonnen. Deze Bijbels weren betaald door
evangelist Johan Schep. Er kwam overigens een speciaal verzoek van het hoofdkwartier van de gevangenissen in Ghana
of we willen doorgaan met dit Bijbelwerk omdat ze merken dat het zeer nuttig is voor de gevangenen. We hopen dat we
in 2015 daarom opnieuw Bijbels mogen brengen maar dit kan enkel indien hier specifieke giften voor binnenkomen. Eén
Bijbel kost slechts 5 euro.

Dit jaar hebben we ook een echt Kerstfeest gevierd met de kinderen van Bethel-LoveCare. Vorig jaar was niet zo'n
succes zodat we ontmoedigd waren om dit te herhalen. Maar op aandringen van vrienden in Nederland hebben we het dit
jaar op andere wijze aangepakt en met meer succes en minder kosten. Deze keer hebben we een leuk toneelstukje gedaan
waar we enige tijd op geoefend hadden met de kleintjes. De ouders en verzorgers waren gekomen en voor hen hadden we
een een Kerstverhaal en evangelisatieboodschap. Al dit prachtige werk voor de mensen in Ghana is mede mogelijk
gemaakt door jullie steun en gebed en  we zijn iedereen heel dankbaar. Moge de Heere God ook alle eer krijgen. 
Als laatste wensen wij jullie allemaal een prettige jaarwisseling en een gezegend 2015. 

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


