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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
                   --  September 2016 –
Tijdens ons bezoek aan Nederland mochten we veel vrienden bezoeken en iedereen heeft ons bijzonder hartelijk
ontvangen. Mochten wij u niet bezocht hebben dan is dat enkel door tijdsgebrek en we hopen dat we niemand erg
teleurgesteld hebben. Het is ondertussen drie weken geleden dat we ons bezoek aan Nederland afrondden en

terugkeerden naar Ghana. De cultuurschok die we toch weer kregen was groter dan
verwacht. Het is zo'n andere wereld, niet alleen de cultuur maar alle omstandigheden
zijn zo anders. Het bezoek aan Nederland brengt dan een hele schok in ons leven. Na
enkele weken in Ghana beginnen wij weer te wennen en begint Nederland te vervagen
aan de horizon van herinneringen. We zijn weer dankbaar hier te mogen werken.  

Op  maandag,  12  september,  openden  wij  de  deuren  voor  de  kinderen  van  de
dagopvang. Deze kinderen kennen ons als de Bethel-LoveCare school. Op die eerste dag
kwamen er zo'n  30  kinderen waar we heel  blij  mee waren.  De  dagen die  volgden,
kwamen de overige kinderen die wij kennen. Eén kindje heet Adoleeh. Haar moeder is
enkele maanden geleden overleden en de rest van haar familie wil niet langer dat ze bij
ons komt. Het zijn echte afgodendienaars die contact hebben met de geestelijke wereld
en natuurlijk houden ze niet van ons werk dat gegrond is op de Bijbel. Heel jammer
voor Adoleeh die zelf wel graag bij ons wil komen, zie foto. Alleen gebed voor Adoleeh
kan haar redden uit de demonische wereld waar deze mensen in leven. Jezus heeft de
boze overwonnen door zijn kruis en opstanding.   

In de eerste zeven jaar van het kind wordt de basis gelegd voor de hele verdere ontwikkeling. Het is daarom fijn
dat op onze Bethel-LoveCare dagopvang en kleuterschool alleen kleine kinderen komen van baby's tot zeven
jarigen. Dit hadden wij zelf nooit zo gepland maar hiermee leggen wij schijnbaar de basis voor hun verdere leven.
Het is ons verlangen deze kinderen dagelijks bij de Heer Jezus te brengen en daarom is ons onderwijs en zorg hier
op gericht zodat de kinderen voor hun verdere leven gegrond mogen zijn op het fundament van de Heer Jezus.  

September in Ghana is, net als in Nederland, het begin van
het nieuwe schooljaar 2016-2017. Het is niet onze roeping een
basisschool  te  worden  en  daarom  hebben  wij  besloten  de
oudere  kinderen  te  plaatsen  op  een  bestaande  basisschool
waar  wij  al  langer  mee  samenwerken,  namelijk  de
J.C.Memorial school. Een groepje van acht kinderen hebben
wij  al  drie  jaar  hier  op  voorbereid.  Dankzij  enkele  extra
giften hadden wij de mogelijkheid voor deze groep kinderen
schoolboeken te kopen, een houten tafel en stoel en een nieuw
schooluniform te laten naaien. Dit was wel een hele uitdaging
en veel werk voor Pamela. Nooit eerder hebben we een groep
kinderen  tegelijk  op  basisschool  geplaatst.  Op  maandag
19 september brachten we de acht kinderen naar hun nieuwe
school. Ieder met een tas vol schriften en een lesboek Engelse
taal. Er was opwinding en nieuwsgierigheid bij de kinderen
en spanning bij ons of alles goed zou verlopen. De kinderen
namen plaats in het lokaal en de nieuwe meester heette hen
welkom  op  de  J.C.Memorial  School.  Er  bleek  direct  een
verschil met de andere kinderen in de klas die geen tafel en
stoel hadden kunnen kopen maar op kapotte bankjes zaten.
Hier kunnen wij  bij  helpen  zodat  de  hele  klas  binnenkort
nette  tafels  en  stoelen  heeft.  Bethel-Shelter  betaalt  de
J.C.Memorial school maandelijks schoolgeld voor ons groepje
kinderen. Van dit maandelijkse bedrag kunnen zo meer tafels
en  stoelen  gekocht  worden  en  de  school  wordt  langzaam
opgeknapt.  Zo  snijdt  het  mes  aan  twee  kanten.
Wij danken God die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

--- 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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