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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
                   --  Maart 2016 –
Het is Paasvakantie in Ghana. Alle kerken hebben een uitgebreid programma voor Pasen vaak met conferenties.
In de stad hangen aanplakbiljetten en reclameborden met uitnodigingen voor Paasconferenties.  Paashazen of
paaseieren zijn onbekend maar het evangelie van Pasen wordt wel overal gepredikt. Een ongelovige voelt zich
daarom mogelijk niet op zijn gemak in Ghana maar voor een Christen is het een aangename tijd om meer na te
denken over het lijden en opstanding van de Heer Jezus waardoor God een deur heeft geopend naar de hemel.   

De  afgelopen  maand  is  het  kinderwerk  volop  door-
gegaan  en  iedere  schooldag  kwamen  er  veel  kleine
kinderen.  Vooral  de  aller  kleinsten  hebben  meer
aandacht nodig en dit jaar hebben we best veel van die
hele  kleine  kinderen.  De  oudere  kinderen  dragen  en
spelen  met  de  aller  kleinsten.  Iedere  dag  begint  met
gebed en Bijbellezen door de leiding (de grote mensen).
Om acht uur 's morgens zitten we in een grote kring om
zo samen te bidden. Een groep kinderen die al vroeg in
de  morgen  lopend  is  gekomen,  zit  in  ons  midden  en
probeert  stil  te  zijn  als  de  grote  mensen  bidden  en
zingen. Af en toe worden we afgeleid door kinderen die
huilen  of  ruzie  maken  maar  we  proberen  zo  goed
mogelijk onze bidstond af te ronden. Daarna vertrekt de
schoolbus om de rest van de kinderen op te halen, hen
die verder weg wonen. Omstreeks negen uur keert de bus

terug en krijgen de kinderen hun dagopening. Na het zingen van vele kinderliedjes horen ze het Bijbelverhaal van
de dag. Daarna krijgen ze les in de gewone schoolvakken als taal en rekenen. De aller kleinsten hoeven nog niets
te leren, zij liggen veel te slapen (zie foto). Het is ons verlangen om
vooral  de  weeskinderen  en  de  kansarme  kinderen  een  liefdevolle
opvang  te  bieden  en zo  goed  mogelijk  voor hen  te  zorgen,  daarbij
iedere gelegenheid te benutten om de kinderen bij de Heer Jezus te
brengen. Zoals u zult begrijpen vindt de duivel dit niet fijn en zal hij
niet  stilzitten om ons werk te  hinderen. Deze maand werden we op
allerlei  manieren  “aangevallen”.  Enkele  familieleden  van  Pamela
kwamen haar lastig vallen met vele beschuldigingen wat heel pijnlijk
was. Ze waren zo kwaad en vol bitterheid zodat ik kon doorzien dat dit
niet normaal is maar dat de duivel dit opstookt. Ze probeerden ook
verdeeldheid te zaaien tussen Pamela en Abel maar dat is niet gelukt.
De vijand weet dat  een huis  dat verdeeld is  niet  kan blijven staan.
Daarnaast hadden we veel problemen met onze telefoons. Iedere telefoon kreeg een vreemde technische storing en
we hebben 4 keer een andere telefoon geprobeerd. Ook de internetverbinding was steeds verbroken waardoor we
niet konden schrijven met Nederland. Als laatste hebben de afgoden dienaars uit ons dorp 's nachts een ritueel
gedaan voor de poort waar ze iets op de grond uitgoten met de hoop dat wij daar overheen zouden lopen. Hoe
meer problemen we hebben, des te meer roepen wij tot God want gebed en geloof met liefde is het sterkste wapen.

De Bijbelverspreiding gaat door. In maart mocht onze vriend Robert 200
Bijbels brengen bij twee afgelegen gevangenissen. Dit is Gods werk en wij
vormen slechts een schakel of zijn een stukje van de puzzel. Een broeder in
Nederland betaald de Bijbels en wij zorgen dat het geld bij Robert komt.
Ook kunnen we telefonisch overleggen over de reis en gezamenlijk plannen
maken.  In maart  was er een uitnodiging van de gevangenis  te  Salaga en
Gambaga. Dat zijn afgelegen plaatsten in het dun bevolkte Noorden van het
land. De wegen zijn vrij slecht maar Robert is nooit te stoppen. Met een oude
wagen en een hart vol geloof en goede moed maakte Robert de lange reis en
bracht 100 Bijbels te Salaga en 100 Bijbels te Gambaga. De gevangenen en
hun bewakers zijn telkens heel enthousiast. Wij danken onze vrienden in
Nederland die zo hebben geholpen tot op heden. We vragen u in het bijzonder te bidden dat Gods werk niet stopt. 

-- 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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