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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
                   –  Oktober 2016  –
Afgelopen weken kwam er speciaal bezoek uit Nederland. Chris Snoep is een oude vriend die sinds kort full-time
voor de Heer werkt. Zijn bediening is het evangelie brengen aan gevangenen over de hele wereld. Deze reis bracht
hem naar de binnenlanden van Ghana. We lieten het kinderwerk even achter en hielpen Chris zo goed mogelijk.
Als er evangelisten komen, is het onze taak hen te dienen zodat het Woord van God niet gehinderd wordt. 

Op maandag, 10 oktober, arriveerde Chris met een KLM vlucht. De volgende morgen werd hij
warm welkom geheten door de groep kleine kinderen die voor hem zongen. Chris keek z'n ogen uit.
Wat was er veel veranderd sinds hij in 2010 voor het laatst op bezoek was geweest. Er is een groot
huis  gebouwd en  er lopen  veel  kinderen  in  en  uit.  Vriendelijke  staf  medewerkers  zorgen  voor
begeleiding. Er is in zes jaar tijd zo veel veranderd dat dit wel Gods voorziening moet zijn. Wij zijn
zo dankbaar dat de Heer ons niet heeft beschaamd want Hij is getrouw. 

 Woensdag,  12  oktober,  namen  we  afscheid  van  de
kinderen en reisden naar de stad Hohoe (230 km). Daar
kennen we Robert van het Bijbelgenootschap die ons al
jaar en dag helpt met de zendingsreizen. De stad Hohoe
is daarom onze basis voor zendingswerk en campagnes.
De volgende dag reisden we verder naar de plaats Kete-
Krachi. Daar kan men alleen komen door het meer over
te  steken  met  een  veerboot.  De  boot  was  in  slechte
conditie en zij die niet konden zwemmen, waren blij dat
de  oversteek  kort  duurde.  De  gevangenis  op  het
schiereiland  krijgt  weinig  bezoekers  vanwege  de
afgelegen locatie en de bewakers zijn zeer vriendelijk en
waarderen  iedere  hulp  die  we  kunnen  bieden.  Chris
predikte  een  krachtige  evangelie  boodschap  die  vele
harten  aanraakte.  Het  kruis  en  de  genade  van  Jezus
Christus werden duidelijk verkondigd en de meeste gevangenen baden met luide stem het zondaarsgebed om een
nieuw leven te beginnen. Wij voelden dat het oprecht was. Bij het uitdelen van de Bijbels was het moeilijk orde te
bewaren, ze vochten bijna om een Bijbel hoewel wij voldoende hadden meegenomen. 

  Na het gevangenisbezoek keerden we terug naar
de stad Hohoe. Op 18 en 19 oktober hadden we
daar  een  leiderschapsconferentie  met  zo'n  45
kerkleiders  (zie  foto).  Het  onderwijs  van Chris
was  eenvoudig  maar  zeer  goed:  over  onze
identiteit in Christus en intimiteit met God. Zelf
mocht ik  onderwijs geven over het gevaar van
het welfaartsevangelie waar ik ook een traktaat
over geschreven heb. Dit welfaartsevangelie is als
een monster dat velen opslokt in Afrika. Het is
tijd dat we een ander geluid durven laten horen.
Gelukkig werd de boodschap goed ontvangen bij
deze  kerkleiders  omdat  de  groep  die  wij
onderwezen nederige mensen waren. Zo maakten
we  nieuwe  vrienden  in  Ghana,  mensen  zonder
titel en status maar vol van de Heilige Geest. 

  Ondertussen is Chris weer bij zijn gezin in Nederland en in Ghana gaat het kinderwerk verder. Voor z'n vertrek
sprak Chris nog één keer in een kerk (op 24 okt). Alle medewerkers van Bethel-Shelter waren uitgenodigd en wij
allen waren diep aangeraakt toen Chris sprak. De volgende morgen kwam Priscilla (onze medewerkster) ons iets
bijzonders vertellen. Ze had een visioen gezien na de prediking van Chris. “Er verscheen een helder, fel licht in de
lucht en enkele mensen werden opgenomen in heerlijkheid. Maar de leiders van de kerk werden niet opgenomen
maar bleven verbijsterd achter”. Wij  geloven dat dit  een waarschuwing van God is.  Laten wij  onszelf  ernstig
afvragen of wij echt gereed zijn om de Heer te ontmoeten.         

--- 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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