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             --  Januari 2016 –

Het verhaal begint zo'n 7 weken geleden. Op vrijdag, 11 december, namen we voor enkele weken afscheid van de
40 kinderen vanwege de kerstvakantie  en de verbouwing van het huis.  De kinderen kregen een echt school-
rapport  mee  naar  huis.  Deze  rapporten  maken  we  nu  zelf  onder  de  naam  “Bethel-LoveCare  Ghana”.  De
sponsorouders hebben we foto's gestuurd van hun kind alsmede het schoolrapport. Hartelijk dank aan hen die
ook een reactie terug stuurden (per email). Zo houden we contact en blijft onze relatie goed.     

Maandag, 14 december. Er moest veel hout gekocht
worden voor het dak. Op de houtmarkt mengen de
verkopers  goed  en  slecht  hout  voor  de  prijs  van
hardhout.  Alleen een ervaren timmerman kan het
verschil zien. Het goedkopere hout is van bomen die
snel groeien maar dat hout wordt aangevreten door
insecten.  Samen  met  een  eerlijke  timmerman  is
Pamela het hout wezen kopen. Ze moesten zo goed
opletten  want  de  verkopers  probeerden  echt  het
slechte hout tussen het goede hout te stoppen maar
dat lukte ze deze keer niet door heel streng te zijn.
Drie weken lang werkten de timmerlieden en op 31
december  kwam  het  hoge  dak  gereed.  Het  lagere
dak kwam op 12 januari gereed. Dat was binnen ons
schema! Maar niet dankzij onze inzet maar een hele
goede aannemer die erg zijn best deed en veel man
op de klus zette.  Alleen God kan voorzien in zo'n
succesvol project!  De Heere heeft ook echt in alles
voorzien:  het geld,  de arbeiders en de wijsheid en
inzicht. Ook dat het al die tijd niet heeft geregend
was belangrijk voor het dak. En wie kan de regen
weerhouden, behalve God? Als reactie schreef iemand mij het volgende Bijbelvers. “Hij nu die  bij machte is
oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid.... (Efe.3:20)”. 

Op 1e Kerstdag vieren wij de geboorte van Jezus Christus. Daarbij moesten we denken aan kinderen in een
Afrikaans dorp die niets te vieren hadden door armoede. Samen met bevriende pastor zijn we in november in dit
dorp geweest een uurtje rijden bij ons vandaan. Pamela moest steeds denken aan de hongerige kinderen en het
komende Kerstfeest. Zo kwam het dat we op 25 december een heerlijke maaltijd mochten brengen voor zo'n 150
mensen in het dorp. De kerk hielp mee door het koken uit te besteden, waar wij slechts de kosten betaalden. Het
dorp  was  blij  verrast,  velen  kwamen opdagen  ook  voor het  eerst.  Een  kans  die  we ook  aangrepen  om het
Kerstevangelie te prediken. Praktische hulpverlening en het evangelie gaan altijd hand in hand. 

   
Er was dezer dagen een begrafenis van een 95 jarige oude vrouw, Pamela's oma. Ze was in
november onverwachts overleden. Na een lange tijd van voorbereiding is ze op 16 januari
begraven. Twee jaar geleden was ze gedoopt nadat haar kinderen veel met haar gesproken
hadden over de Heer. Ze was een lieve oma waar iedereen goede herinneringen aan heeft over-
gehouden. Maar ze woonde ver weg en een bezoekje kostte altijd twee dagreizen. Voor ze
overleed, vroeg ze herhaaldelijk of Pamela wilde komen maar we waren druk met de kinderen
van Bethel-Shelter en hadden niet in de gaten dat haar einde kwam. Toen oma plotseling
overleed was dat heel verdrietig. Onze hoop is oma in de hemel weer te mogen ontmoeten.   

Ondertussen is de kinderopvang weer gestart. De eerste week misten er toch enkele kinderen.
Toen we gingen zoeken op een bekend adres vond ik drie van onze kinderen die alleen thuis
waren,  vuil,  hongerig  en  verdrietig.  Het  jongetje  dat  huilde,  heet  “Blessing”.  Bij  ons  thuis
gekomen hebben ze “Blessing” gewassen, een schoon shirt gegeven en een bord warm eten en hij
was snel opgeknapt (foto rechts). Het is bijzonder fijn zulke dingen te mogen doen voor deze
kinderen. We danken jullie voor de steun en gebed die dit liefdevolle werk mogelijk maakt.

-- Ontvang 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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