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De dagen vliegen voorbij en als ik dit schrijf is het bijna maart. We werken met dezelfde kinderen als de eerdere
maanden maar er gebeurd altijd van alles en nog wat. Abigail, een meisje van vier,
kreeg overal etterende bulten op haar hoofd. Het is een tropische ziekte en meestal
gaan de mensen niet eens naar een dokter maar proberen hun kruidenmedicijnen.
Echter als Nederlander kan ik zoiets niet aanzien en breng zo'n ziek kind wel naar
de dokter.  We hebben hier  een  bekwame arts  die  veel  tijd  neemt  voor  al  zijn
patiënten en we zijn zo blij dat we hem kennen. Dit is al de tweede keer dat ik hem
een meisje breng met zulke bulten op het hoofd en we kregen net als vorige keer
weer  antibiotica  voorgeschreven.  Maar  omdat  Abigail  niet  bij  ons  in  de  buurt
woont, konden we haar de medicijnen niet in het weekend toedienen. Het duurde
nog een week en we zagen weinig verbetering. Toen de dokter mij vroeg hoe het
ging met Abigail kon ik niet melden dat het beter werd. Daarop wilde hij een aids-
test en een diabetes-test doen voor dit  kleine kind. Maar gelukkig was dat niet
meer  nodig.  Een week later  was Abigail  toch helemaal  beter.  Daar hebben we
natuurlijk God voor gedankt. 

Sinds januari werkt hier een nieuwe jonge man, Daniel, die de kleine kinderen lesgeeft in de Engelse taal met
letters, kleine woorden en hele zinnen. We kunnen het goed
met elkaar vinden. 's Morgens om acht uur vragen we onze
medewerkers  een  stukje  uit  de  Bijbel  te  delen  met  ons.
Daniel doet dat ook met heel zijn hart. Zo heeft ieder een
dag van de week om iets voor te bereiden. Het is fijn om te
zien hoe ze dat serieus doen en we kunnen daar ook mooi uit
opmaken hoeveel ze zelf van de Bijbel begrijpen. En vaak
zijn we verrast hoe God tot ons spreekt door een Bijbelvers
dat iemand op z'n hart kreeg. Dankzij de prachtige kinder-
bijbels die we gekregen hebben, leren de 30 kinderen
de Bijbelverhalen zo goed mogelijk. Daarbij proberen
we ook iedere dag iets over de Heer Jezus te vertellen
zodat de kinderen al vroeg leren dat de naam van Jezus
redding biedt.   

In tegenstelling tot vorige jaren is er minder regen gevallen in het noorden van Ghana. Daardoor is het
peil  van het stuwmeer zo laag geworden dat de waterkrachtcentrale niet langer kan functioneren.  We
mogen daarom wel bidden voor regen in het noorden van Ghana. Zelf draaien we dagen lang met de
kleine benzine generator die alleen maar een deel van het huis kan voeden. Maar vaak was die ook kapot
als we hem nodig hadden. Op zulke momenten stopt al het andere werk en moet ik als monteur aan de
slag. Vaak weet ik het echt niet meer en bidt dan om wijsheid en inzicht. Als het dan toch weer lukt, weet
ik zelf niet zo handig ben maar dat het de Heer is die uitkomst biedt. Dit zagen we vele malen in februari.

We zijn verder erg blij dat er in Ghana open deuren zijn bij gevangenissen om Bijbels te brengen. Daarbij
krijgen we altijd die extra support van evangelist Johan Schep. Hij verdient een dubbele kroon in de
hemel. Johan voorziet ons namelijk van de fondsen uit kerkcollectes die alleen besteed kunnen worden
aan Bijbels. Daarmee hopen we binnenkort een nieuwe gevangenis te bezoeken en al de gedetineerden
een mooie Bijbel te schenken. Een en ander wordt momenteel voorbereid. Verder horen we getuigenissen
dat de Bijbels die we in voorgaande jaren mochten brengen, echt vrucht hebben gebracht. Een groepje van
tien gevangenen begon samen de Bijbel te lezen en te bidden voor een doorbraak in hun uitzichtloze
situatie. Hun zaak werd herzien door de rechter en zij zijn allen vrijgelaten!  

--- 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.

http://www.bethel-shelter.com/
http://www.facebook.com/bethelshelterghana

