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De afgelopen maand is er veel gebeurd maar het meeste is routinewerk geworden. De 46 kinderen die op
weekdagen komen, brengen veel drukte en werk maar ook is er dan vreugde en blijdschap. De vrouwen

hebben hard gewerkt in de keuken, leiding gegeven en
onderwijs,  schoongemaakt  en  de  orde  bewaard.
Ghana  wordt  ook  wel  genoemd:  “Het  land  van  de
sterke vrouwen” en dat ervaren we hier elke dag. 
Bij dit alles weten we dat God in de hemel medewerkt
ten goede. Dit project is geen mensenwerk maar meer
Gods werk.  We willen de Heere graag eren en zijn
Woord prediken aan de kinderen. Daarom voorziet de
Heer Jezus ook altijd weer in wat nodig is om door te
gaan.  Als  tegenbeeld  zien  we  ook  buitenlandse
stichtingen  en  organisaties  die  bewust  zonder  God
willen werken. Zo is er aan de andere kant van ons
dorp een stichting uit Engeland (Partner West Africa)
die  drie  jaar  lang  een  kinderdagopvang  had  voor
kansarme  kinderen.  Hun  project  is  sinds  maart

gesloten en de kinderen die ze hielpen, worden niet langer opgevangen (één van hun kinderen is inmiddels
bij ons gekomen). Maar deze stichting werkte alleen op humanitaire gronden, zij leerden de kinderen niet
bidden en er werd nooit uit de Bijbel gelezen en dat was heel jammer.
Daar naast was ik afgelopen weken op bezoek bij de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers (SNV). Zij worden ruim gesponsord door de Wereldbank en
de  Nederlandse  regering  en  hoewel  hun  projecten  bijdragen  aan  de
samenleving (schoon water, landbouw en energie) zit er verder ook niets
van het evangelie bij. Als tegenpool beschikt Bethel-Shelter niet over een
enorm budget en onze steun komt niet van de Wereldbank en toch komt
onze hulp van de Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft en voor Zijn
kinderen zorgt (Ps. 121).      

Twee  maanden  hebben  we  gebeden  voor  fondsen  om  een  klein  stenen
huisje  te  bouwen  rondom  de  nieuwe  waterzuiveringsmachine.  Opeens
kwam een bijzondere verhoring zonder dat wij u deze zaak bekend hadden
gemaakt in de nieuwsbrief.  Met twee spontane giften kwam precies het
bedrag  waar  we  om gebeden  hadden.  Alleen  God  kon  dat  zo  passend
maken.  Speciale  dank gaat  uit  naar de  Shekinah  gemeente  te  Dronten
waar de kinderen zelfgemaakte schilderijen en spulletjes verkocht hebben,
de opbrengst was zo bemoedigend. 

Er zijn twee nieuwe aanvragen gekomen van gevan-
genissen of wij Bijbels willen brengen. Het gaat om
een grote gevangenis in "Koforidua" en een kleinere
in de "Afram Plains". De Ankaful gevangenis blijft
moeilijk doen en we mogen de Bijbels daar niet, een
op een,  uitdelen zoals  op andere plaatsen.  Daarom
hebben we besloten de eerder gebrachte Bijbels daar
weg  te  halen.  Door  de  situatie  in  Ankaful  is  ons
gevangeniswerk  wel  vertraagd  maar  het  zal  niet
stoppen. Er zijn nog vele andere gevangenissen die
graag Bijbels willen. We zullen in ieder geval zorgen
dat deze Bijbels gebruikt gaan worden in de gevan-
genis, hoe dan ook. 

-- 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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