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We  komen  net  terug  van  ons  laatste  bezoek  aan 
Hohoe.  Het  was  bemoedigend om te  zien  hoe  de 
Heer  werkte.  Onze  eerste  taak  in  Hohoe  was 
overleggen  voor  november.  In  samenwerking  met 
Robert van het Bijbelgenootschap maakten we een 
planning  voor  het  komende  bezoek  van  de 
evangelisten  uit  Nederland.  Er  zijn  zoveel  jonge 

mensen  die  mee 
willen  dat  we 
twee  teams  ma-
ken  die  ieder 
twee  weken  ko-
men.  Het  wordt 
echte  evangelisa-
tie, campagnes en 
nog veel meer. 

De  derde  dag  in  Hohoe  bezochten  we  het  dorpje 
“Attakrom”. Onder een afdak van bladeren kwamen 
zo'n 40 mensen luisteren naar het evangelie. Aan de 
hand  van het verhaal waar de discipelen en de Heer 
Jezus in  een boot  stapten om naar  de overkant  te 
gaan,  kon  ik  het  evangelie  uitleggen.  De  mensen 
hier zijn namelijk goed bekend met de oversteek van 
het Volta-meer en de stormen die kunnen opsteken. 
Als de Heer Jezus niet in de boot zit, kom je niet aan 
de overkant. En als Jezus niet in je hart woont, kom 
je  niet  aan  in  de  hemel  (overkant).  Robert  vulde 
mijn  boodschap  aan  en  deed  een  oproep  tot 
bekering. Bijna iedereen stond op om hun hart aan 
de  Heer  te  geven.  Ghana  is  bereid  om  Jezus  te 
volgen, er is zoveel openheid voor het evangelie. 

Op de avond van de vierde dag mocht ik de gast-
spreker zijn in een kerk genaamd “Faith Temple” Ik 
kreeg een boodschap op het hart uit Lukas 4 en dat 
bleek  het  juiste  woord.  “Er  staat  geschreven...” 
moet in ons hart zijn, de kennis van het Woord. We 
voelden zo'n eenheid met elkaar en  daarom willen 
we graag weer terug komen. 

Terug in Accra is ook de hele maand gewerkt aan 
het kinderhuis.  Iedere dag waren twee metselaars 
bezig. De hele woning is nu zowel aan de binnen- 
als buitenkant gestukadoord. En dankzei de giften 
die  binnen  kwamen  in  augustus,  konden 
elektriciens  de  bedrading  aanleggen.  Het  huis  is 
voorzien van alle draad.

De komende week willen de metselaars beginnen 
met  het  leggen  van  een  betonnen  vloer  om  de 
leidingen te bedekken. Dit zal zo'n twee weken in 
beslag  nemen.  Daarna  is  de  plafondbetimmering 
aan de beurt. Hiervoor is nog niet voldoende geld 
binnen maar dat zal zeker goed komen.

Afgelopen dagen was er schokkend nieuws in de 
media in Ghana. In het grootste kinderhuis van het 
land  (Osu  Childrens  Home  in  Accra)  zijn  grote 
misstanden  gevonden.  Kinderen  werden  mishan-
deld,  ondervoed,  misbruikt,  etc.  Een  undercover 
journalist heeft alles gefilmd. Het bijzondere is dat 
dit  kinderhuis  eigendom  is  van  de  regering  en 
onder toezicht staat van de Sociale Dienst. Het is 
deze Sociale Dienst die andere kindertehuizen wil 
sluiten wegens misstanden. Nu blijken ze het zelf 
ook niet goed te doen. Dit is het zelfde kinderhuis 
waar wij in 1997 een grote schenking van luiers en 
babymelk brachten en verslag deden in Nederland. 
Al  dit  nieuws  versterkt  ons  verlangen  om  een 
tehuis te bouwen waar we wel met liefde en zorg 
kinderen mogen opvangen.

Wij  danken jullie  alle-
maal  voor  de  e-mails, 
kaarten en financiën die 
we mochten ontvangen. 
We  zijn  zeer  dankbaar 
en  bidden  dat  God 
jullie mag vergelden.

Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana.


