
Bezoek ook onze web-site: www.bethel-shelter.com en www.facebook.com/bethelshelterghana 

Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
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De tweede doos met handgemaakte kleding uit België is inmiddels ook
aangekomen  in  Ghana.  We  danken  God  dat  Hij  waakt  over  zulke
zendingen. We ontvingen een paar extra jurkjes en broekjes en twee
gebreide kleden waar de kinderen 's middags op slapen (zie foto). De
zuster  uit  België  die  deze  kinderkleding  organiseert,  is  Jacoline
Biersteker. Ze blijft steeds nieuwe kleertjes en kleden voor ons maken
en daar zijn we heel blij mee. Maar zij is ook ernstig ziek en heeft ons
gebed hard nodig.

De  35  kinderen  van  de  Bethel-LoveCare  dagopvang,  krijgen  ook  een  lange
schoolvakantie maar in Ghana begint die pas op 31 juli. Deze week kijken we wat
de kinderen geleerd hebben en wie van de oudere kinderen er in september naar
de  basisschool  kunnen.  Ze  worden  deze  week  overhoord  en  samen  met  hun
juffrouw moeten ze een lijstje vragen beantwoorden en krijgen ze een rapport
cijfer. Ook hebben ze leren kleuren met potloden (zie foto rechts). Het mooiste is
dat  de  kinderen al  veel  Bijbelverhalen kennen op vijf  jarige  leeftijd.  De  basis
daarvoor is de kinderbijbel die iedere dag op tafel komt. Wij mochten ze deze
maand het verhaal vertellen van de drie vrienden van Daniel in de vurige oven,
Daniel  zelf  in de leeuwenkuil  en Jona in de grote vis.  Allemaal toch vreselijke
situaties om in te belanden maar God redde hen uit al die rampen! We maken het
duidelijker d.m.v. een toneelstukje en dat vinden de kinderen prachtig. Ons doel is
steeds  God de  eer te  geven en  tevens  op Jezus  te  wijzen.  Ook hebben wij  de
kinderen een serie Bijbelverzen geleerd die ze iedere morgen opzeggen: Joh.3:16;
Joh.10:30; Math.19:14; Efe.6:1-2, etc. Maar ook de andere scholen in Ghana doen
hetzelfde en leren de kleinste kinderen Bijbelverzen opzeggen. 

N.a.v. de vorige nieuwsbrief hebben twee mensen gereageerd en
zodoende  hebben  twee  kinderen  een  sponsorouder  gekregen.
Nu hebben wij nog drie kinderen die wachten op een sponsor-
ouder. Wie interesse heeft, kan ons schrijven en wij zullen jullie
dan regelmatig een foto sturen en op de hoogte houden van het
wel en wee van deze kinderen. Wie wil nog helpen een kindje te
ondersteunen?

Pamela heeft zeer haar best gedaan om het stukje grond op naam te laten zetten bij het Ghanese kadaster, zodat
niet in de toekomst een ander de grond en het gebouw komt opeisen, dat gebeurt vaak in ontwikkelingslanden.
Het op naam zetten is hier een moeizame zaak omdat er slechts één kantoor is voor de hele hoofdstadsregio en
maar één betrouwbaar persoon die handtekeningen mag zetten. Dus zijn er lange rijen wachtende mensen en
documenten raken regelmatig zoek. Na twee jaar wachten, bidden en ontelbaar keer op en neer reizen hebben we
op 23 juli  eindelijk het belangrijke certificaat gekregen! Dan wordt je zelfs op het kantoor van het kadaster
gefeliciteerd dat je echt hebt vol gehouden. Maar wij hebben zeker God gedankt omdat dit een gebedsverhoring
is. Veel anderen kregen het certificaat niet en wachten al jaren tevergeefs. 

Deze maand mochten we extra evangeliseren i.s.m. met de Lighthouse
kerk.  Zij  organiseren het  fantastisch  en  hun  methode  heet  “ontbijt-
samenkomst”. We zoeken een goede locatie en zetten wat plastic stoelen
en banken neer. Dan maken enkele van onze zuster een ontbijt met thee,
brood of pap. Wij gaan dan (in teams) mensen uitnodigen om te komen
ontbijten.  Als  het  vol  zit,  preekt  iemand  van  ons  een  duidelijke
evangelieboodschap. Zo doen we dat op verschillende plaatsen in deze
regio. We nodigen hen tevens uit de volgende dag mee te gaan naar de
kerk en er is zelfs een bus geregeld zodat ze mee kunnen rijden.  De
kerk groeide in negen maanden van 400 naar 800 leden.  

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