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Na een kort bezoek aan Nederland tijdens de paasvakantie ben ik weer veilig teruggekomen in Ghana. Ik was
namelijk uitgenodigd door familieleden omdat onze vader, die al 90 is, ziek is geweest. Gelukkig is hij weer hele-
maal gezond en kon ik met een gerust hart terug keren naar Afrika. Het paasfeest wordt ook in Ghana gevierd en
kinderen krijgen zelfs 3 weken schoolvakantie. Na een vakantie duurt het vaak wel een week voordat alle kinde-
ren weer aanwezig zijn. Inmiddels is bijna iedereen terug en het is weer druk met 45 kleine kinderen in de leeftijd
van 1 tot 8 jaar. Iedere morgen beginnen we met een half uur van gebed en zingen. Na het bidden, komt altijd het
Bijbelverhaal. Voor de oudere kinderen is dat al bekend en meester Daniel kan het goed vertellen. Zo veel moge-
lijk probeer ik er ook bij te zijn om te zorgen dat het verhaal zo goed mogelijk verteld wordt. De kunst is om in
alle verhalen op de Heer Jezus te wijzen en zo te zoeken waar Oudtestamentische personen een typebeeld zijn van
de Heer Jezus (bijv. Jozef). Onze goede vriend Johan Schep is daar een kei in en we mochten veel van hem leren. 

Regelmatig  komen  er  moeders  op  bezoek  die  ons
vriendelijk verzoeken of wij hun kinderen ook willen
plaatsen.  Maar  zolang  er  niet  meer  kinderen
gesponsord  worden  uit  Nederland  kunnen  wij  ook
geen nieuwe  kinderen  meer plaatsen.  Dit  is  wel  een
gebedspunt  want  we  zouden  graag  meer  kinderen
willen plaatsen.  Het huis  is  groot en er is  voldoende
ruimte.  Uiteraard zijn we dankbaar voor de mensen
die reeds een kindje sponsoren (46 personen).

Een zekere Christianne uit België maakt poppen voor
demente  bejaarden  en  ze  schonk  ook  een  paar  van
haar poppen aan de kinderen van Bethel-Shelter. Zoals
u ziet, vallen de poppen goed in de smaak. 

Pamela is drie keer naar dezelfde gevangenis gereisd om Bijbels te brengen. Op andere locaties werden we warm
ontvangen maar alleen bij de Ankafo gevangenis worden we steeds weggestuurd met slappe argumenten. Omdat
een groot aantal van de ruim 800 gevangenen wel interesse tonen in een Bijbel geven we nog niet op. Dit is een
geestelijke strijd die we alleen kunnen winnen door gebed en volharding. We zijn daarom een 4e poging aan het
voorbereiden en we vragen of jullie hier ook voor willen bidden. 

Er is  een goed boekje geschreven over het  thema: “Ben ik  wel uitver-
koren?”  Speciaal voor de jeugd is een eenvoudige uitgave gedrukt waarin
het evangelie wordt uitgelegd met plaatjes en praktische voorbeelden. Dit
boekje is vertaald naar het Engels, Spaans en zelfs de Ghanese taal Twi.
Vorig jaar hebben we zelf tijd gestoken om deze brochure in het Twi te
vertalen. Na het drukken in Nederland zijn ze naar ons toe verscheept.
We  ontvingen  6000  boekjes  in  de  taal  Twi  alsmede  6000  Engelstalige
boekjes.  Tijdens  de  paasvakantie  zijn  er  veel  van  deze  brochures  uit-
gedeeld  door  evangelisten  en  er  ontstonden  goede  gesprekken.  Onze
schoolmeester Daniel  gaf  een brochure  aan een moslimvrouw die  hem
vroeg: “Heb jij dan ooit Jezus gezien?” Waarop Daniel antwoordde: “Ja,
ik heb Jezus gezien. Toen ik de Bijbel ging lezen, zag ik Jezus”. Ook tijdens
onze  morgenopening  met  de  stafmedewerkers  komen  er  vaak  goede
gesprekken.  Deze  week over het  Bijbelvers:  “Strijd  om binnen te  gaan
door de nauwe poort want velen,  zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan
en het niet kunnen” (Luk.13:24). Waarop iemand zei: “God is niet eerlijk.
De hemel is zo groot en dan maakt Hij de weg naar de hemel ook nog smal
en moeilijk. Vast omdat Hij toch maar een klein groepje heeft uitverkoren
die Hij wil redden”. God zou de weg naar de hemel breed moeten maken,
was de mening. Nu kwam de brochure goed van pas! Zowel in de Engelse
als in de Ghanese taal lazen we hoe God juist alles heeft gedaan voor onze
redding omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat (2 Pet. 3:9).    

--- 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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