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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
   --  Mei 2015 –

Er is veel om de Heer voor te danken. Om te beginnen zijn
we eind april naar de gevangenis in Sunyani gereisd i.v.m.
de  bouw van  een  afdak  voor  kerkdiensten.  Onze  trouwe
vriend Robert Botsyoe was hier een week eerder naar toe
gegaan om de bouw te organiseren. De klus duurde 6 dagen,
(net als de schepping). Robert kocht materialen zoals: hout,
cement, palen en golfplaten en de gevangenen deden zelf het
praktische  werk.  Alles  onder  streng  toezicht  van  de
bewakers want “beveiliging” was voor hen het belangrijkste,
niemand mocht kunnen ontsnappen. Op zaterdag, 25 april,
was het dak gereed en na het weekend organiseerden wij een
overdrachtsceremonie. Zo'n honderd gevangenen zongen en
dansten voor God als een echte Ghanese kerkdienst. Ook de
gevangenisdirecteur en de bewakers waren opgewonden en
getuigden dat dit werkelijk een antwoord was op hun gebed

tot  God voor  een  betere  plek  voor  de  kerkdiensten.  Een  belangrijk  doel  van de gevangenis  om de  gevangenen te
hervormen. Hoewel de directeur zelf een moslim was, was hij toch zeer blij met deze ontwikkeling omdat deze plek van
samenkomst al de gevangenen aanmoedigt om God te zoeken. “Eerst schonk God ons een moskee en nu schenkt Hij ons
een kerk, als toevoeging aan de moskee, zodat iedere gevangene kan bidden. Niemand hoeft meer rond te hangen en
iedereen kan God zoeken”, aldus de directeur. Wij grepen deze gelegenheid aan om toch op  Jezus te wijzen met ons
grote bord: “Only Jesus Saves!!”  Onze dank gaat ook uit naar evangelist Johan Schep die uit eigen giften dit project
heeft gefinancierd en uiteindelijk gaat alle dank en eer naar God die dit mogelijk heeft gemaakt. 

Eén van de kinderen, Francis Sackey, was ernstig ziek geworden in de vakantieperiode. Toen we terug
kwamen  van  de  gevangenis  kwam  de  oma  van  Francis  ons  inlichten  dat  haar  kleinzoon  in  het
ziekenhuis was opgenomen. En als men niet eerst betaalt, wordt men niet geholpen in het ziekenhuis.
Begrijpelijk was de familie zeer ongerust want geld is er nooit. Dus Pamela is er snel achteraan gegaan
zodat Francis de hoog nodige medicijnen kon krijgen. Het bleek ernstige malaria te zijn met hoge
koorts en ernstige bloedarmoede waardoor hij bewusteloos was geraakt. Gelukkig knapte hij even snel
weer op en twee weken later was hij weer aanwezig bij de kinderopvang. En wij hebben God gedankt
dat we Francis niet verloren hebben maar er net op tijd bij waren. 

Deze maand ontvingen we nieuwe kleertjes voor de Bethel-Shelter kinderen, met de hand gemaakt in Belgi ë (zie foto's).
Vorig jaar naaiden zekere oude dames van een bejaardentehuis al enkele jurkjes. Deze keer hebben we goed overlegd en
daarna alle kinderen laten opmeten. De maten verstuurd per email en zo konden de vrienden uit België een passend
kostuum maken voor alle  kinderen.  Hier  heeft  heel  veel  naaiwerk in  gezeten en het  heeft  bij  elkaar vier  maanden
geduurd. Na versturen van de kleding was het zo spannend of de doos goed zou aankomen. De Belgen hadden er nacht-
merries van. Maar God heeft hier ook over gewaakt en na 19 dagen ontvingen we de doos op het postkantoor in Ghana.
Onze dank gaat uit naar Jacoline Biersteker en Christiane en de oude dames die hier zo hun best op hebben gedaan. We
kennen ze alleen maar via email maar wat een waardevolle contacten zijn dit! Zo willen wij iedereen in Nederland en
daar buiten zeer hartelijk danken voor alle steun en gebed.

-- 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.
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