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We mogen de Heer danken dat Pamela weer hersteld is. De doorbraak kwam pas deze week. Ze heeft 
het lange tijd heel moeilijk gehad want ze was oververmoeid en had overal pijn. Nu is er een duidelijke ommekeer en dit is een
echte gebedsverhoring hoor.  In  oktober hebben we hard gewerkt om de kinderen blij  te maken. Bijna dagelijks kwamen
mensen uit de omgeving ons vragen om hun kind te plaatsten op de dagopvang maar helaas kunnen wij dat vaak niet doen.
Maar enkele ouders weten ons toch te overtuigen. Zo was ik zondag, 12 oktober, in een kerkdienst nabij ons Bethel-Shelter

huis en na de dienst vertelde de voorganger mij over een arm gezin met 4 kleine
kinderen waar de vader een beroerte heeft gehad en de moeder zo hard moet werken.
Of wij a.u.b. enkele kinderen wilden plaatsen in onze Bethel-LoveCare dagopvang.
Diezelfde  zondag  kwam  het  hele  gezin  bij  ons  op  bezoek.  Ook  Pamela  was
aangeraakt door de droevige omstandigheden. Soms kunnen we geen “nee” zeggen.
We hebben daarom de middelste twee kinderen geaccepteerd. De kleinste moet nog
een jaar bij moeder blijven en de oudste kan naar de openbare school. De vader die
kreupel is en met een stok loopt, is zo dankbaar dat twee van z'n kinderen overdag
opgevangen worden in het mooie Bethel-Shelter huis (zie de twee kinderen links).

We leren de kinderen regelmatig nieuwe liedjes.  Onze medewerkers helpen geweldig. Samen
hebben wij een verlangen de kinderen steeds op de Heer Jezus wijzen. Met veel enthousiasme
zongen ze deze week: There is power in the name of Jesus, to break every chain. Er is kracht in
de naam van Jezus om iedere keten te verbreken. Een waarheid die wij te weinig gebruiken. 

Een van de andere kinderen werd 6 jaar oud en we hebben haar mede daarom op een basisschool
geplaatst. We kunnen in dit geval wel het contact onderhouden en zo blijft ze gesponsord worden
voor haar toekomst. Ook kreeg ze net als alle kinderen een mooi handgemaakt etuitje met haar
naam “Princella Eyeram” er op gedrukt, wat een mooie foto opleverde (zie rechts). Elisabeth
Kriek uit Sliedrecht heeft niet alleen veel etuitjes gemaakt maar zelfs een prachtige nieuwe web-
site  waar we erg blij  mee zijn.  Je kan de site  bekijken op  http://bethel-shelter.com Ook een
Facebook pagina voor Bethel-Shelter is gemaakt door John en Linda van der Aa (hartelijk dank).

Verder  leid  ik  zaterdags  een  van  de  celgroepen  van
Lighthouse Chapel kerk waar we lid van zijn. Onze celgroep is nummer 56B en er zijn
in totaal  800 celgroepen.  Zondags  nemen we onze celgroep mee naar  de  kerk en
meestal is er veel jeugd die mee wil. De Lighthouse kerk is een zeer grote kerk en ze
heeft  goede  jeugddiensten  waar  iedere  zondag  wel  1000  kinderen  komen.  Na  de
kerkdienst maken we soms een klein uitstapje zoals laatst naar de stuwdam. 
(zie foto met Ghanese jeugd). 

Zoals u misschien gehoord hebt, is Nigeria weer Ebola-vrij met “slechts” 20 slacht-
offers.  Eén  persoon  die  de  ziekte  wel  overleefde  was  een  Ghanese  dokter  die  in
Nigeria werkte en ook bij de Lighthouse kerk hoort. Helaas ken ik haar naam niet

maar het is een goed getuigenis. Ze belde de dominee in Ghana om haar verhaal te vertellen. Onze voorganger vindt dit zeer
bijzonder omdat zij tijdens haar medische opleiding in Ghana altijd hielp bij alle evangelisatie campagnes van de kerk die wij
“Healing Jesus Crusade” noemen. Haar getuigenis is als volgt: Nadat die ene man uit Liberia op het vliegveld ziek werd, werd
hij naar een ziekenhuis in Lagos gebracht. Niemand wist dat het Ebola was. Nadat men ontdekte wat hij werkelijk had, was het
te  laat.  Al  het  personeel  in  het  ziekenhuis  werd  naar huis  gestuurd  en een  thermometer  mee gegeven  (de  ziekte  is  niet
besmettelijk zolang er geen symptomen zijn). Enkele weken gebeurde er niets en opeens schoot haar temperatuur omhoog.
Daarop werd ze opgehaald en naar een geïsoleerde plek gebracht. Bij aankomst zag ze al haar collega's, verpleegsters en
dokters. Iedere dag werd het erger en op het laatst moesten ze luiers om vanwege extreme diarree. De 19 collega's stierven
allen, behalve zij. -- Vele zijn de rampen van de rechtvaardige maar de Heere redt hem uit alle (Ps.34:19). 

We willen jullie allemaal bijzonder danken voor de extra giften die maandelijks binnenkomen sinds wij in Nederland zijn
geweest.  Hiermee kunnen we nu wat beter rond komen iedere maand. In de periode voor augustus was dit  (rondkomen)
namelijk moeilijk vanwege het toenemende aantal kinderen. In overleg met het bestuur van de stichting willen wij toch nog uw
aandacht vragen voor enkele kostbare projecten die al een jaar op de agenda staan. Als eerste moet de auto opgeknapt worden
(zo'n €1.500). De wagen zal dan helemaal geschuurd en overgespoten worden vanwege de ernstige roestschade want de auto
valt nu uit elkaar. Soms zeg ik tegen Pamela: “ik wil er niet meer in rijden want we verliezen onderweg onderdelen”. Maar als
er geen ander vervoer is en de zaak is urgent dan ben ik toch weer genoodzaakt te gaan rijden. Verder worden we bijna iedere
dag geplaagd door uren stroomuitval en onze kleine benzine generator uit 2008 is onderhoudsgevoelig en niet in staat het hele
huis te voeden. Een vriend is aan het uitzoeken wat een kleine Lister Petter scheepsgenerator uit Nederland kost (zo'n €4.000).
Verder is het dak van het Bethel-Shelter huis gemaakt van een verkeerd materiaal (dat roest) maar de leverancier wil ons niet
helpen hoewel we al een jaar bij hem aankloppen. Een en ander komt omdat vele huizen in de omgeving hetzelfde probleem
hebben en het dakbedrijf heeft te veel schadeclaims. Inmiddels weten we wat een kwaliteits-dak van de concurrent gaat kosten.
(de offerte is €8.860).  Mocht u iets kunnen betekenen dan kan u contact met ons opnemen. We zouden heel dankbaar zijn.

 --- Ontvang weer de hartelijke groeten van  Abel & Pamela ---

http://www.bethel-shelter.com/
https://www.facebook.com/bethelshelterghana

