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Op 5 oktober arriveerde evangelist Johan Schep. We 
haalden hem op van het vliegveld en reden in het 
donker naar de stad Hohoe in het oosten van Ghana, 
waar we na middernacht aankwamen. Na een korte 
nachtrust zaten we om 5 uur 's morgens in de studio 
van het radiostation. Johan gaf goed onderwijs in het 

Engels  en  Robert 
vertaalde  in  de  lo-
kale  taal.  De  vol-
gende  dagen  bleven 
mensen  bellen  als 
reactie  op  de  uit-
zending.  Vijf  maal 
konden  we  op  de 
radio spreken.

De eerste twee dagen waren gereserveerd voor de 
pastorsconferentie.  Zo'n  80 voorgangers  uit  vooral 
de  armere  dorpen  kwamen  luisteren  naar  het 
onderwijs van Johan. In een eenvoudige ruimte, met 
nederige  mensen,  hadden  we  de  beste  tijd.  Johan 
onderwees uit het oude testament over al de bijbelse 
personen die een beeld zijn van de Heere Jezus. Hier 
weten  ze  in  Ghana  weinig  van  en  de  deelnemers 
maakten veel notities. “We hebben veel geleerd wat  
we  kunnen  gebruiken  in  onze  preken”  was  de 
reactie. 

We  hebben  de 
voorgangers  nooit 
om een   financië-
le  bijdrage  ge-
vraagd,  wetende 
de dat ze niet veel 
middelen hebben. 

Johan  kreeg  de  gelegenheid  om  te  spreken  op 
verschillende scholen voor de kinderen. Eén van die 
scholen  was  de  st.  Theressa  kostschool.  Hier  stu-
deren 300 meisjes voor lerares. We kregen een half 
uurtje om hen toe te spreken in de kantine. Johan 

legde  aan  de 
hand  van  de 
Bijbel  uit  hoe 
vrouwen  ook 
bijzonder  ge-
bruikt  worden 
door  God.  De 
boodschap kwam 
goed over  en  de 
meisjes  waren 
aangeraakt. 

Zoals het spreekwoord luidt: “de mens wikt maar 
God beschikt”, zo hadden we veel gepland dat toch 
heel anders liep.  De pastorsconferentie in de stad 
Jasikan werd een avondbijeenkomst en de reis naar 
de  afgelegen  plaats  Kete-Krachi  moest  afgezegd 
worden.  De  extra  tijd  die  we  hierdoor  kregen, 
konden we gebruiken om een film te maken. Johan 

kan  namelijk  van  alles  wat  hij  ziet  iets 
onderwijzen.  We zagen een bron en Johan sprak 
over  de  Samaritaanse  vrouw.  We  zagen  een 
palmboom en Johan sprak over  de  rechtvaardige 
die bloeit  als  een palmboom. Zo maakten we de 
film en het resultaat was prachtig. Ook hierin zien 
we de leiding van de Heer. Het moest zo lopen. 

De  laatste  dagen  van  Johan's  verblijf  in  Ghana 
brachten  we  door  in  ons  eigen  huis.  Ook  hier 
mochten  we  nog  een  school  bezoeken  en 
kinderbijbels uitdelen.  De leraar had de kinderen 
de  vorige  dag  gevraagd  toch  aanwezig  te  zijn 
omdat de “blanke man” morgen komt met boeken. 
Maar  er  was  helemaal  niet  afgesproken  dat  we 
zouden komen! De Heer had het hem geopenbaard. 

De  bouw  van 
het  kindertehuis 
gaat  door  mede 
dankzij  de  gift-
en  in  oktober 
die het mogelijk 
maken  het  pla-
fond te doen.   

Verder  willen 
wij  iedereen  hartelijk  danken  voor  de  gebeden, 
giften en bemoedigingen die het mogelijk maken 
dat wij hier kunnen zijn.

Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana.


