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De afgelopen maand heeft de Heer Jezus een nieuwe deur 
geopend voor het evangelie. Sinds vorig jaar hadden we 
nog niet  veel  uitnodigingen ontvangen maar daar  is  nu 
verandering  in  gekomen.  Omdat  er  al  enige  tijd  niet 
gebouwd wordt aan het kindertehuis is het bijzonder fijn 
dat  we  wel  het  evangelie  kunnen  prediken.  Er  is  veel 
meer openheid voor het Woord dan in Nederland.

De  bouw  van  het  kindertehuis  wacht  nog  op  meer 
financiën. Er is tachtigduizend euro nodig om het gebouw 
te  voltooien  maar,  zoals  in  de  bijbel  staat,  kan  ieder 
slechts geven naar vermogen. (2 Cor.8:12-15)

In  September  hebben  verschillende  mensen  een  lening 
gedaan aan de stichting waardoor er nu zo'n tienduizend 
euro aanwezig is en nog eens drieduizend euro beloofd is. 
Wie ook op deze manier wil helpen, kan contact opnemen 
met onze penningmeester, Jan Nieuwenhuizen. 

We  reisden  veel  de 
afgelopen  maand. 
Onze  nieuwe  con-
tacten zijn niet vlak bij 
huis maar in de Volta-
provincie (gelegen aan 
de  oost  zijde  van  de 
Volta-rivier).  Daar  is 
Pamela  geboren  en 

opgegroeid en in dat deel van Ghana spreken de mensen 
de “Ewe” taal.  Deze taal is door Duitse zendelingen op 
papier  gezet  bij  het  schrijven  van  de  eerste 
Bijbelvertaling.  Voor  de  eerste  wereldoorlog  was  het 
namelijk een Duitse kolonie maar nadat  de Duitsers de 
oorlog verloren, werd het een Engelse kolonie en werd 
het bij het toenmalige Goudkust gevoegd. Sommige oude 
mensen spreken nog een beetje Duits.
 
Begin September stuurde ik aan velen een verslag van de 
evangelisatiereis met vele kleurige foto's. 

Op 4 September bezochten we het dorpje Temkpor Kofe. 

Daar  wonen  een  paar  Christenen  maar  ook   een 
medicijnman.  Deze  man  heeft  direct  contact  met  de 
goden (boze geesten) en gebruikt zijn tovenarij om veel 
kwaad te doen. Toch kwam de medicijnman naar onze 
kleine samenkomst en toonde interesse in het Woord.

I
In een ander dorp (Ewli Dzogbega genaamd) vroegen de 
mensen ons niet weg te gaan maar hen ook het Woord te 
brengen. We predikten het evangelie van Jezus Christus 
en spraken over hemel en hel en de redding die Jezus 
biedt. Daarna wilden allen hun hart aan de Heer geven!!

Van  21  tot  24  September  bezochten  we  het  dorpje 
Aveme.  Daar is  een kerk en een gebedscentrum waar 
mensen  komen  met  speciale  noden.  Wij  waren 
uitgenodigd om een paar dagen te onderwijzen uit het 
Woord. Het was een geweldige tijd.

In  de  maand  Oktober  komen  in  totaal  negen 
Nederlanders bij ons op bezoek en we plannen om in 
dezelfde dorpen evangelisatiecampagnes te houden. Bid 
mee  dat  velen  behouden  mogen  worden  en  een 
blijvende keuze maken om Jezus te volgen. Bid ook dat 
in tussentijd meer geld mag komen om het kindertehuis 
af te bouwen.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


