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We hebben nog een meisje erbij genomen deze maand. Je ziet haar links op de
foto, op de arm. Ze heet Adoleeh (Felicia) en is zo'n 2 jaar oud. Haar moeder is
alcohol verslaafde en zij zit iedere dag in de kroeg. Omdat ik de vrouw al lange
tijd kende, had ik medelijden met haar kind en dus heb ik de moeder over-
tuigd om haar dochter bij ons te brengen overdag. Het duurde enkele weken
maar uiteindelijk  bracht  ze  haar dochter.  Inmiddels  is  Adoleeh gewend en
vindt het fijn bij ons. Nu zit er nog een geestelijke kant aan. De moeder komt
van de fettische kant, de afgodendienaars. Als ze ziek zijn, gaan ze naar de
medicijnman i.p.v. de dokter. Deze mensen hebben contact met de geesten en
sommigen  van hen  zijn  echte  tovenaars.  Adoleeh  draagt  ook  kettingen  die
symbolen zijn van hun afgoderij. Onze medewerkers zijn daar bang voor en
vonden het niet fijn dat ik zo'n "occult beladen" kind uitnodig. Maar ik heb
enkel  medelijden  met  haar  situatie  en  geloof  dat  ik  de  juiste  keuze  heb
gemaakt voor Adoleeh. Dit kind heeft hulp nodig en we geloven dat de kracht
van Jezus groter is dan alle boze geesten. De bescherming van God is over ons
werk en Hij zal niet toestaan dat dit werk stopt, om Zijns naams wil. 

Het metalen dak op het kindertehuis is ernstig verroest. Deze maand begon het plotseling te lekken op een nieuwe
plek in huis. Als oplossing maakten we gloeiend hete pek en gingen het dak op om de gaten dicht te maken. Het is
een tijdelijke oplossing. We hopen binnenkort nog enkele giften te ontvangen voor dit doel zodat we een beter
kwaliteit dak kunnen realiseren.  

De hele maand oktober hebben we zo'n 40 kinderen geholpen. Het was zeker niet
makkelijk voor Pamela  die  zo haar best  doet.  In het  weekend kan ze  niet  rusten
omdat ze  voorbereidend bezig  is  met  wat  de  kinderen maandag  en dinsdag weer
moeten eten. Als ik haar niet afrem staat ze ook zondags een grote pan soep te koken
voor maandag. Maar dat kan niemand lang vol houden want dan knap je af. Door de
weeks heeft Pamela wel veel steun aan de medewerkers die helpen met koken. We
hebben een heel goed team helpers. Op de foto een grote pan soep. 

We merken dat  het  voorspoed  evangelie  veel  kapot  heeft  gemaakt  in  Ghana.  Het  is  een  valse  leer  dat  ons
financiële voorspoed en aardse zegeningen belooft in ruil  voor grotere schenkingen aan de kerk. Maar Jezus
beloofde juist redding voor onze ziel en een schat in de hemel maar op aarde vervolging en beproeving voor hen
die het kruis willen opnemen en Hem volgen. We hebben besloten om zelf de boodschap van het kruis maar te
gaan verkondigen op zondagmorgen. Vanaf nu proberen we in verschillende kerken afspraken te maken voor
spreekbeurten. Zondag, 25 oktober, had ik de eerste afspraak waar ik heerlijk een boodschap mocht prediken die
Jezus verheerlijkte en op Hem wees. Dat is het geestelijke voedsel dat de schapen nodig hebben.  

Nog één verhaal over de kinderen. Godfred, een jongetje van 2 jaar, woont met
zijn moeder en oma in een half afgebouwd huis (vanwege armoede). Het huis is
een  gevaarlijke  situatie.  In  december  viel  Godfred  van  de  bovenverdieping
maar wonder boven wonder had hij geen enkele verwonding! Kort geleden viel
hij weer naar beneden maar deze keer had hij een zere arm. Maar hier gaan de
mensen niet zo snel naar een dokter. Toen we een week later hoorden van de
valpartij,  brachten  we  de  sponsorouders  van  Godfred  op  de  hoogte.  Die
stuurden een extra gift en zo konden we met hem naar het ziekenhuis. Het was
een hele dag doorzetten want de dokters en ziekenhuizen zijn wat traag hier. Na
lang  volhouden kregen we eindelijk  de  röntgenfoto  waarop te  zien  was dat
Godfred z'n arm inderdaad gebroken was. Bij weer een ander ziekenhuis kreeg
hij gips om de arm en met een gevoel van overwinning keerden we huiswaarts.
Nu nog kijken of we een betere woning kunnen huren voor Godfred en zijn
moeder want de huidige situatie is te gevaarlijk. 

We  zijn  ieder  van  u  zeer  dankbaar  voor  de  steun  en  gebed  die  ons  werk
mogelijk maken.       -- 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.

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

