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Na de liesbreukoperatie in september ben ik langzaam aan het herstellen. Dat ik geen kinderen mag tillen
voor wel 3 maanden is moeilijk, want de kleine kinderen klampen zich steeds aan mij vast. Er is ook veel
praktisch werk te doen maar voorlopig mag ik nog geen emmer water tillen. Pamela heeft zich bijzonder
ingezet en was vaak vermoeid van al het werk. De laatste dagen wordt het wat rustiger nu we weer een ritme
krijgen. De Heer heeft me opnieuw getoond hoe belangrijk het is dat we voortdurend bidden. Als ons gebed
verslapt, lijken de omstandigheden ons te veel te worden maar als we onze omstandigheden voortdurend in
gebed brengen bij de Heer Jezus, wordt alles makkelijker. 

Er zijn zeven nieuwe kinderen bij gekomen die hulp nodig hebben. Twee van deze kinderen, Blessing en
Emmanuel, waren eerder bij ons maar verlieten ons een jaar geleden door familieomstandigheden en ik wist
dat ze het niet zo goed hadden. Een heel jaar heb ik voor ze gebeden dat ze terug mochten komen en dat
gebed heeft de Heere verhoort. In september kwamen deze twee jongens terug en brachten ook hun zusje
mee. Opnieuw mogen we hen liefde en verzorging geven en hen onderwijzen uit het Woord van God. 

Het is ons duidelijk geworden dat de Heer wil dat wij ons richten op de kleine kinderen in de leeftijd van één
tot zes jaar die wij kunnen helpen in de Bethel-LoveCare dagopvang (op eigen terrein). Als de kinderen
ouder worden, kunnen we ze niet blijven volgen want het bleek onmogelijk om steeds weer nieuwe sponsors
te zoeken. Nu kunnen we met een gerust hart ieder jaar de nieuwe kleine kinderen aannemen, als we de
oudere kinderen maar kunnen loslaten. Dit is nu rustgevend en het is een last die van ons afvalt.  Door de
operatie heb ik vaak moeten rusten en nu ben ik achterop met e-mailcorrespondentie met de sponsorouders
maar ik hoop binnenkort de laatste sponsorouders te e-mailen.  

In  oktober zijn  er 850  Bijbels  gebracht  bij  twee  gevangenissen.
Ondertussen  zijn  er  twee  vrienden  in  Nederland die  de  Bijbels
betalen en wij mogen het  geld doorsluizen naar Robert Botsyoe
van  het  Bijbelgenootschap  die  deze  Bijbels  kan  brengen  bij  de
gevangenissen. Deze keer werd ons geen strobreed in de weg gelegd
en werden de Bijbels  met  veel  dankbaarheid ontvangen.  Robert
heeft zich bijzonder ingezet om twee keer een lange reis te maken
over slechte wegen en naar afgelegen gebieden van Ghana. Het is
fijn om te weten dat er kracht is in het Woord van God om levens
te redden en hoop te geven aan de gevangenen. Dit feit wordt in
Ghana tenminste erkent waardoor we de Bijbels mogen brengen
bij gevangenissen.

We hopen dat jullie je ook verbonden voelen met dit werk want zonder jullie steun en gebed zouden we ook
niets kunnen doen in Ghana. Moge de Heere Jezus jullie zegenen en vergelden voor de steun. Zeer hartelijke
dank namens de kinderen in Ghana en de mensen van Bethel-Shelter in Nederland.  

– Ontvang de hartelijke groeten van Abel en 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.

   Emmanuel        Blessing       Mawunya  Fatima-Anthony           Abiba          Gabriel
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