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

Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
                   --  Mei 2016 –
Het is eind mei en het regenseizoen is begonnen in West Afrika. Sinds oktober is het erg heet geweest met ook
lange perioden van droogte, er is immers nooit winter in de tropische gebieden. De frisse regen is nu welkom en de
natuur leeft weer op. Mens en dier geniet van wat God schenkt aan zijn schepping. In het Bethel-Shelter huis
kunnen we veel regenwater opslaan in reservoirs. Er is geen aansluiting op de waterleiding van de overheid maar
we pompen het regenwater zelf in de waterleiding zodat de kranen werken als in Nederland.  

De kinderen in Ghana hadden 3 weken paasvakantie. De vakan-
tietijd was nuttig om even op adem te komen want  de laatste
maanden waren er veel  spanningen.  Er is  nu een periode  van
vrede en ontspanning gekomen. Tijdens die paasvakantie konden
we met Bijbels op reis. Eind april stuurde ik jullie een fotoverslag
van de Bijbelverspreiding bij  twee gevangenissen. De volgende
reis met Bijbels zal Robert weer alleen gaan zodat wij ons op de
kinderen kunnen richten. Inmiddels is op 10 mei het kinderwerk
weer van start gegaan. Pamela heeft de touwtjes strak in handen
want ze kan goed plannen. Het is zondagavond, 22 mei. Pamela
haalt alvast de palmnoten uit de diepvries om te ontdooien. We
gaan vroeg slapen want de volgende morgen staan we om 04:15
al op. Het regent de hele nacht en dan schakelt het elektriciteits-

bedrijf juist de stroom uit (ter bescherming van de bovenleiding). Als eerste moeten we de generator starten en de
buitenverlichting inschakelen, een prachtig gezicht in de donkere omgeving. Terwijl het blijft regenen, zet Pamela
(buiten op de veranda) een grote pan op het vuur. De palmnoten moeten uren lang koken om er soep van te
maken. Ondertussen ga ik in de stromende regen drie tuinslangen aansluiten op de regentonnen zodat we geen
water meer verliezen,  het  regenwater stroomt door de slang naar de put.  Als  de klus  klaar is,  ben ik altijd
helemaal nat. Dan zetten we een ketel op het vuur zodat ik met een emmer warm water kan douchen. Tegen kwart
voor zes wordt het licht. Enkele dames die hier werken, komen ook al voor het daglicht helpen, ze weten dat er
een grote kookklus is. Als de eerste kinderen om acht uur arriveren, hebben ze er geen idee van dat wij al vier uur
lang  in  touw  zijn  om  alles  voor  te  bereiden.  Deze  morgen
moesten we vroeg opstaan om te werken. Andere morgens staan
we net zo vroeg op om te bidden want gebed is de motor. Dat
hebben we wel ervaren de afgelopen jaren. De plek waar we
hebben leren bidden is de Bijbelschool van Jeugd m/e Opdracht
waar Pamela  en  ik  elkaar hebben leren  kennen.  We werden
gedrild als soldaten en moesten iedere nacht verplicht een of
twee uur bidden en wachtlopen. In mei of juni, 1995, kwamen
er 's  nacht  gewapende  bandieten.  Ze  zagen  iemand van ons
team, schrokken en schoten in de lucht en gingen er vandoor
(misschien zagen ze een engel).  De politie  werd op de hoogte
gebracht en die kwam de volgende nacht langs ter controle. Ze
zagen ook iemand van ons team bidders lopen maar dachten
dat  het  een  boef  was.  Daarop  schoot  een  agent  in  de  lucht  en  iedereen  was  wakker.  Ik  rende  naar  het
slaapkamerraam en zag net hoe de agent voor de tweede maal schoot, een harde dreun en een flits in de donker,
mijn hart beefde. Maar onze gebedsstrijder ging niet op de loop en keek de politie recht aan. Daarop begreep de
agent dat het geen boef was en ze vertrokken zonder een woord. Dit bidden in de nacht is ons ons hele leven
bijgebleven en heeft geholpen in moeilijke tijden van beproeving. Nu mogen wij de kleine kinderen leren bidden
want er staat immers geschreven: “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid”. Dit vers
nemen wij heel letterlijk en we laten de kinderen iedere dag zingen en bidden tot Gods eer. Vooral onze Ghanese
juffrouwen kunnen hier goed leiding aan geven, het is dan indrukwekkend om te zien hoe die kleintjes kunnen
bidden. Natuurlijk is er daarna veel tijd voor spelen. Deze week hebben we al het oude speelgoed weer van boven
gehaald. Enkele tijd hadden we het speelgoed afgenomen omdat de oudere kinderen er ruw mee omgingen en het
van de kleinsten afpakten. Nu mogen ze er weer mee spelen, als de kleinsten maar voorrang krijgen. 

Verder nieuws is dat onze trouwe medewerkster Monica een baby heeft gekregen. Ze werkte iedere dag totdat ze
maandagmorgen de eerste weeën kreeg, maandagavond kreeg ze een zoon. We verblijden ons met haar.

-- 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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