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Dankzij de giften van vele mensen konden wij ook 
deze  maand  weer  verder  met  de  bouw  van  het 
kindertehuis.  Na  een  onderbreking  van  12  dagen 
werd begin juni weer hard gewerkt.

Nu  er  gemetseld  wordt  aan  de  muren  komt  het 
gebouw snel omhoog. We kunnen de kamers goed 
zien. Af en toe gaan we in het huis bidden dat God 
deze  plaats  gaat  gebruiken  tot  zegen  van  vele 
kinderen. De Heer Jezus is onze leidsman en Hij zal 
zeker  voorzien  om  dit  werkelijkheid  te  doen 
worden. Hij die ons zo ver gebracht heeft,  zal het 
ook afmaken.

De arbeiders metselden snel. In slechts twee weken 
gebruikten ze 2700 zware cementblokken om al het 
blokwerk van de eerste verdieping te voltooien.

Op 12 Juni werd het laatste blok gelegd en nu is het 
punt bereikt waarop men verder gaat met gewapend 
beton. Daarvoor is veel betonijzer nodig en omdat 
dit is een dure post is, wachten we tot er voldoende 
geld is om dit in één keer te doen. 

Het werk aan het huis ligt even stil. 

Ondertussen  hebben  we  op  het  postkantoor  een 
eigen  postbus  gehuurd.  In  ontwikkelingslanden 
wordt  de  post  niet  thuis  bezorgt  maar  mensen 
moeten  het  zelf  ophalen  op  het  postkantoor. 
Gelukkig  kan  ik  ook  bellen  of  er  post  is.  Ons 
nieuwe adres is:

● Bethel-Shelter Ghana
P.O.Box WJ 962,
Weija-Accra
GHANA

Terwijl ik deze nieuwsbrief schreef, werd ik ziek. 
Nu wil ik niet telkens  bericht sturen als ik even 
niet in orde ben maar ik kreeg zo'n erge koorts en 
toen het dagen lang aanhield kon ik niet anders dan 
jullie opbellen met het verzoek voor mij te bidden. 

Elke  dag  gingen  we  langs  een  klein  ziekenhuis 
waar  ik  behandeld  werd  met  verschillende 
antibiotica  en  anti-malaria  medicijnen.  Een  soort 
dagbehandeling i.p.v. opname een ziekenhuis. 

De Volle Evangelie Gemeente “Nieuw Leven” in 
Sliedrecht heeft voor mij gestreden in gebed en de 
Heer heeft het verhoord. Na vijf dagen begon de 
koorts  te  zakken.  Hierbij  wil  ik  hen  vriendelijk 
danken voor hun gebed.

Hoewel dokters hun best doen met alle medicijnen 
komt genezing altijd van God want: ieder gave die 
goed is en elk geschenk  dat volmaakt is, daalt van 
boven neer, van de Vader der lichten, bij wie geen 
verandering is of zweem van ommekeer.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


