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De generator die in januari verscheept was uit Sliedrecht arriveerde op 5 maart. Wat waren we blij! Er waren acht sterke
mannen voor nodig om hem van de wagen te tillen. We waren bang dat hij
stuk  zou  vallen  omdat  hij  zoveel  weegt  en  met  een  heftruck  getild  moet
worden en er is in de omgeving geen heftruck te krijgen. Dus daar hebben
Pamela en ik speciaal voor gebeden: “dat hij niet kapot zou vallen”.  Maar
gelukkig is het goed afgelopen door Gods bescherming en een groepje sterke
kerels die konden tillen! Deze dieselgenerator is een ingewikkeld en kostbaar
apparaat waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Gelukkig heb ik jaren
gewerkt in de dieseltechniek zodat ik er iets meer van weet. Het lukte om een
snelle aansluiting te maken zodat we gelijk stroom hadden. Eindelijk kunnen
we weer strijken en de wasmachine laten draaien, een hele doorbraak. En als
het 's avonds aardedonker is, brandt bij  Bethel-Shelter het licht helder! We
danken alle vrienden die geholpen hebben bij de aanschaf van deze generator. 

Het  hoogtepunt  van  deze  maand  was  de  schenking  van
Bijbels aan de gevangenis. Deze keer kwam er een verzoek
uit de stad Sunyani. Toen bleek dat hier meer gevangenen
verbleven dan we gewend zijn, moesten we overleggen wat
te doen. Misschien een kleinere gevangenis zoeken? Maar
evangelist Johan Schep besloot na gebed dat alle 983 gevan-
genen een Bijbel moesten krijgen en hij stuurde het extra
geld. Het was een lange reis naar Sunyani op 12 maart zodat
we  genoodzaakt  waren  een  nacht  in  een  hotel  door  te
brengen. Voor de gevangenispoort maakten we enkele foto's.
In de gevangenis is dat echter verboden. De gevangenispredikant organiseerde een bijeenkomst waar alle 963 mannen
opgetrommeld werden. 20 vrouwen zaten apart aan de andere zijde van de gevangenis en die kregen ook een Bijbel. De
dozen Bijbels werden voor hun ogen uitgestald en toen ze begrepen dat ze er allemaal één zouden krijgen, ging er een
luid gejuich omhoog. Na een evangelieboodschap en een uitleg over de waarde van de Bijbel, lieten die gevangenen
duidelijk merken zeer blij te zijn! Iedere dag is hier al een kerkdienst. Echter nooit eerder waren er Bijbels geschonken.
Wij willen alle sponsors van het Bijbelgeld hartelijk bedanken namens alle gevangenen. We weten dat ze goed gebruikt
zullen worden en bidt dat hier goede vrucht uit voortkomt. Dat levens veranderen en zij tot bekering komen zoals in de
vorige gevangenissen. De Heere Jezus die het onderwerp van de Bijbel is, geeft hen de goede houvast en hoop in die
overvolle gevangenis. Als ze hun geloof stellen op het Woord en de Heer Jezus zal het een grote uitwerking hebben in
hun levens.      

Op Bethel-Shelter kinderopvang werken vier jonge dames. We hebben een
cursus kleuterjuf voor hen gepland in april. Het is een hele mooie cursus
opgezet door de overheid. Echter......ze moesten wel eerst slagen voor het
toelatingsexamen Engelse taal. De meisjes waren zenuwachtig want geen
van  allen  waren  ze  goed  in  Engels.  Op  24  maart  werden  de  namen
gepubliceerd van hen die geslaagd waren. Slecht twee van de vier mogen
door voor de cursus en dat was even een teleurstelling. Maar we kunnen
getuigen dat ze alle vier de Heer lief hebben en ook een hart hebben voor
kinderen. Fijn dat we bij de Heere Jezus geen diploma’s hoeven te hebben. 

Ik moest er aan denken hoe de Heer ons talloze keren bewaard heeft. We
horen regelmatig verhalen van mensen die 's nachts overvallen en beroofd
worden. Het is in Afrika normaal om dan een zo hoog mogelijke muur te

bouwen met rollen prikkeldraad er boven maar dat willen wij niet. Onze muur is niet hoog en heeft geen prikkeldraad.
De politie adviseert ons een geweer te kopen maar ook dat leek ons niet goed. Al weer enkele jaren geleden kwamen de
boeven speciaal vragen naar ons huis! Maar omdat een vriend het doorhad, wees hij hen de andere kant op. Ze kwamen
terug en boden geld aan in ruil voor ons adres maar onze vriend bleef volhouden dat hier geen buitenlanders wonen.
Duidelijk is dat God ons beschermd heeft. Zonder Hem (Jezus) kunnen wij niets doen. 

--- 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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