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De afgelopen maand was het  drukker thuis omdat 
we  ons  voorbereiden op drie  maanden bezoek uit 
Nederland.  In  oktober  komt  de  evangelist  Johan 
Schep  voor  de  voorgangersconferenties.  In 
november  komen  zeven  jonge  mensen  van  de 
stichting  “Vissers  van  Mensen”  en  in  december 
komen, zo de Heer wil, nog eens vijf vrienden. 

Zodoende  hebben 
wij  de  straatver-
lichting  weer  ge-
maakt  en  ons 
huisje  netjes  ge-
schilderd. 

Er staan bij ons te 
veel dozen in  huis 

en er is ruimte nodig. Het zijn nog spullen van de 
verscheping twee jaar geleden en de meeste dingen 
zijn pas nodig als de kinderen komen. Daarom heeft 
de aannemer Samuel Appiah alvast één slaapkamer 
van  het  kindertehuis  in  orde  gemaakt  met  ramen, 
tegels en een deur. We kunnen de dozen nu opslaan 
in  het  nieuwe huis  zodat  we  meer  ruimte  hebben 
voor onze gasten. 

Dit  is  dus  de  eerste  slaapkamer  die  wegens  om-
standigheden  snel  in  orde  werd  gemaakt.  De 
metselaar  deed z'n werk vakkundig en de vloer is 
netjes geworden. We gaan de kamer voorlopig even 
gebruiken als opslagruimte. 

Eind september kwam een bedrag binnen dat ons in 
staat  stelt  een  deel  van  het  plafond  te  gaan 
betimmeren. Daar zijn we de Heer (en jullie) heel 
dankbaar voor. Er is totaal nog zo'n 277 m2 plafond 
om  te  af  te  maken  (de  eerste  167  m2 is  reeds 
gestukadoord).  Er  komen  plastic  schroten  i.p.v. 
houten zodat de insecten het niet kapot maken.

Hoewel  het  aan  de  buitenkant  nu  heel  wat  lijkt 
moet  er  binnen  in  huis  nog  een  veel  gebeuren. 
Plafonds,  deuren,  ramen,  tegels,  sanitair  etc.  Het 
zal zeker afkomen want we zien hoe de Heer met 
ons is. Telkens worden gebeden verhoord. God wil 
graag gebeden worden en daarom  verzoeken we 
jullie om mee te bidden.  Laten we Hem vragen 
dat het kindertehuis in 2011 geopend mag worden

We hebben de laatste tijd weer veel slangen gezien. 
Onze nieuwe hond Scooby is alert en waarschuwt 
ons als hij er een ziet. Deze week wilde Pamela de 
deur van het hondenhok openen toen er een slang 
uit het hok sprong om Pamela te bijten. Het ging 
net  goed,  God  zei  dank.  Het  was  een  groene 
boomslang en die zijn wat agressief. 

We  werden  uit-
genodigd  op  de 
school waar wij 
eind  mei  een 
gift  mochten 
brengen  voor 
boeken  en 
schoolkleding. 
Kleermaaksters 
maakten  vijftig 

nieuwe  schooluniformen  die  klaar  waren.  De 
kinderen zijn altijd zo blij ons te zien. De school 
geeft een heel armoedige indruk en ze willen graag 
wat  vaker  steun.  Dit  kan  alleen  als  we  een  gift 
krijgen die speciaal voor dit doel bestemd is. Als 
iemand dat op het hart krijgt dan zullen wij zorgen 
dat het bij de school komt.

Opnieuw danken wij ieder die het mogelijk maakt 
dat  wij  in  Ghana  kunnen  zijn.  Vriendelijk  dank 
voor de e-mails, kaarten en giften. Gods zegen.

Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana.


