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Nieuwsbrief  St. Bethel Shelter Ghana

Oktober 2009
De  afgelopen  weken  hebben  we  een  geweldige  tijd 
gehad met onze vrienden uit Nederland. Pamela en ik 
zijn  weer  echt  bemoedigd  geworden.  Hieronder  een 
kort verslag.

De eerste  week  van oktober  waren  we druk  met  de 
voorbereidingen. We hebben ons huisje weer opnieuw 
geverfd,  extra  bedden  en  matrassen  aangeschaft  en 
afspraken gemaakt voor spreekbeurten. 

Op 9  oktober  arriveerden  Johan  Schep  en  John van 
Andel.  Ze waren beide nog nooit in Ghana geweest 
maar Johan heeft wel veel ervaring in Kenia. Volgens 
hem is Ghana schoner dan Kenia, de wegen zijn beter 
en er zijn meer Christenen. 

Voor  de  evangelisatiecampagnes  en  spreekbeurten 
hebben  we  ons  gericht  op  de  afgelegen  delen  van 
Ghana. Dinsdag, 13 oktober, reisden we naar de stad 
Hohoe (zo'n 200 km ten oosten van Accra). De mensen 
in Hohoe en omgeving waren bijzonder vriendelijk en 
ze ontvingen ons met open armen. 

We  werkten  samen  met  het  Bijbelgenootschap.  Het 
mooie  is  dat  het  Bijbelgenootschap  neutraal  is  en 
overal gerespecteerd wordt en zo konden we pastors en 
voorgangers  uit  allerlei  kerken  uitnodigen  voor  een 
bijeenkomst.  

Onze  contactpersoon  van  het  Bijbelgenootschap  is 
Robert Botsyoe. Deze man is nederig en eerlijk en we 
werden snel de beste vrienden. 

Twee  dagen  lang  gaf  Johan  Schep  onderwijs  uit  de 
bijbel. De aanwezigen waren leiders van kerken uit de 
armste dorpjes en zelf hadden ze al jaren geen goede 
training ontvangen. De woorden van Johan waren als 
nieuw onderwijs voor hen. Deze samenkomsten met de 
kerkleiders  waren  ook  bijzonder  bemoedigend  voor 
Johan en John en ons allemaal. 

De kerkleiders  vroegen ons om zo mogelijk  iedere 
drie  maanden  een  samenkomst  te  organiseren!! 
Helaas  kan  Johan  Schep  niet  zo  vaak  naar  Ghana 
komen maar, zo de Heer wil, komt Johan zo spoedig 
mogelijk terug.

De laatste dagen opende de Heer Jezus een deur voor 
ons om op de radio te spreken. We ontmoetten een 
man die contacten had bij het lokale radiostation en 
zodoende konden we twee dagen later al op de radio 
spreken.

's Morgens vroeg sprak Johan een half uurtje “live” 
en gaf onderwijs uit de  brief aan de Romeinen. De 
radio is heel effectief en zo bereikten we een grote 
groep mensen.

Op 23 Oktober vloog Johan Schep weer terug naar 
Nederland.  Zes  andere  Nederlanders  kwamen  die 
zelfde  tijd  aan.  Ons  huisje  was  echt  vol  met 
enthousiaste jonge mensen.  Johan van Ooijen, Tim 
Schakel, Mirjam Schwaninger, Wilfred Broekhuizen, 
Chris en Nathanja Snoep en John van Andel.

De mooiste tijd hadden we in de Volta-provincie. Er 
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was een twee daagse evangelisatiecampagne gepland 
(op een groot grasveld) in Hohoe. Het regende echter 
zo veel dat we de eerste dag moesten annuleren. De 
volgende  dag  verhuisden  we  de  campagne  naar  een 
kerkgebouw.  Chris  Snoep  bracht  de  evangelie-
boodschap. We leerden weer een wijze les en volgende 
keer  zullen  we  tenten  huren  voor  de  openlucht 
campagnes.  

We bereikten een grote menigte in het dorpje Kute. De 
eerste  avond  kwamen  honderden  mensen  luisteren. 
Tim Schakel  predikte  het  evangelie  zo  duidelijk  dat 
velen naar  voren kwamen om hun hart  aan de Heer 
Jezus te geven.

De  volgende  dag  kwamen  misschien  wel  duizend 
mensen.  Johan van Ooijen predikte  over de verloren 
zoon. Weer kwamen velen naar voren onder wie ook 
enkele moslims. Onze Ghanese vrienden hielpen met 
het opschrijven van alle namen. Zij deden (en doen) de 
nazorg in samenwerking met de lokale kerken.

Tussen  de  evangelisatiecampagnes  door  konden  we 
nog zo veel anderen dingen doen. Zo mochten we om 
de beurt een halfuur op de radio spreken. Vier dagen 
lang elke morgen vroeg opstaan om weer op tijd in de 
studio te zijn. 

Overal  werden  we  met  open  armen  ontvangen.  Zo 
mochten  op  verschillende  scholen  getuigen  van  de 
Heer  Jezus.  Op  één  school  spraken  we  voor  300 

meisjes van 18 jaar en ouder. We leerden hen o.a. hoe 
ze kunnen wachten tot God hen de juiste man geeft. 
Velen  wilden  dat  we  voor  hen  baden.  Eén  meisje 
vroeg hoe ze wedergeboren kon worden. Een ander 
meisje ontving de Heilige Geest. Er gebeurde zoveel. 

Op 31 Oktober reisden we naar een zeer afgelegen 
gebied.  De tocht  duurde  ruim 5 uur  in  een houten 
boot over het Volta-meer.

We  kwamen  aan  op  een  klein  eilandje  waar  de 
mensen ons gastvrij ontvingen. Er was daar een kerk 
maar de mensen hadden al twee jaar geen pastor op 
bezoek gehad en wij waren ook de eerste blanken in 
dit afgelegen gebied. We predikten het evangelie en 
de volgende dag doopten we  zeven personen. Ook 
werden we diep geraakt  door de geestelijke honger 
van deze mensen en hoe verblijd ze waren met onze 
komst.

De evangelisten uit Nederland zijn enorm enthousiast 
terug gegaan naar huis. Ze willen zeker vaker gaan 
komen en ze zijn meer dan welkom. 

Nog drie jongelui zijn bij ons en zij gaan in de loop 
van deze week terug. Ondertussen is besloten dat wij 
verder  gaan  bouwen  aan  het  kindertehuis.  Er  is 
voldoende geld binnen om weer een deel van het huis 
te bouwen en laten we bidden dat het werk niet weer 
stil komt te liggen.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


