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Ieder jaar komen er meer kinderen bij en in februari hebben we voor het eerst
meer dan 50 kinderen geteld. Dat zijn de kinderen die bij ons thuis komen op de
dagopvang  genaamd Bethel-LoveCare.  Het  is  niet  moeilijk om meer kinderen
binnen  te  halen  maar  we  moeten  zelf  steeds  de  grens  aangeven  van  wat  we
aankunnen. God heeft ons langzamerhand voorbereid om steeds meer kinderen te
helpen. Iedere morgen bidden de kinderen hardop en dan
danken ze God in gebed voor de vrienden in Nederland
die  zoveel  spullen  hebben  opgestuurd:  schoenen,  speel-
goed, kleertjes,  etc.  Dit  keer ontvingen we een heleboel
schoenen. Deze waren ingezameld op school door zuster
Jacqueline uit Dronten en verscheept door zuster Tamara
uit Sliedrecht.  Zo konden alle kinderen direct een paar
“nieuwe” schoenen meenemen naar huis. 

Er kwam een moeder van zes kinderen op ons
pad die het heel arm had. Haar oudste kinderen
had ze bij familieleden ondergebracht terwijl ze
zelf  voor de jongste twee probeerde te zorgen.
Deze  twee kinderen heten Abraham en Sarah.
Het  zijn  bijzonder  lieve  kinderen  die  altijd
lachen.  In  december  kocht  Pamela  zondagse
kleren voor hen (links) en op de foto rechts geeft
Abraham Sarah een kusje. Het is belangrijk dat

wij wandelen in de liefde van de Heer Jezus. Het geven van die liefde aan anderen is iets wat we allemaal
kunnen doen. Hier in Ghana zijn er zoveel mogelijkheden om die liefde te tonen door de arme mensen te
zegenen. We bidden dat ons hart  nooit  zal  verharden als  we anderen in nood zien.  Eén keer per week
evangeliseren we in de omgeving. Als we op pad gaan, roept Pamela vaak nog even: “Abel, breng me niet
meer kinderen want we zitten echt vol nu ....”. Inderdaad gebeurt het regelmatig dat we tijdens een wandeling
en gesprekken ook weer mensen vinden die in nood zitten en soms breng ik een paar kinderen.   

Het wonen in Afrika brengt mee dat er altijd slangen op bezoek komen. De
bevolking gelooft dat iedere slang giftig is maar dat klopt niet. Vaak is er veel
paniek om niets maar soms is er er echt gevaar. De afgelopen tien jaar zijn we
twee maal bijna gebeten door een hele giftige slang (de mamba en de cobra)
maar ook tientallen niet-giftige slangen kwamen op bezoek. Deze keer lukte het
een slang om het huis binnen te komen (wat nog nooit eerder was gebeurd).
Ook ieder jaar moeten we een aantal grote schorpioenen afmaken want die zijn
heel erg pijnlijk als je er per ongeluk op stapt. 

Het  is  door  de  Nederlandse  overheid  verplicht  gesteld  dat  iedere  stichting  een  web-site  heeft.  Soms
ontvangen we dan e-mails van vreemde mensen met vragen of interesse. Deze keer was er een email i.v.m.
een jong echtpaar die ook een bediening met kinderen wil opzetten in Ghana en ons vroeg om advies. Echter
op hun web-site schreven ze dat ze het leven in Nederland ervaren als gestrest en graag iets willen doen voor
de minder bedeelden. Ik mocht hen adviseren om Gods wil te zoeken en of ze werkelijk geroepen zijn voor
dit werk en dan te wachten op Zijn tijd. Er zijn namelijk veel seculiere stichtingen die werken met goede
bedoelingen maar voor een Christen is er meer nodig: een roeping van boven. Zendingswerk wordt altijd
aangevallen door de boze omdat ons hoogste doel is de kinderen bij de Heer Jezus te brengen en hen te
redden die  verloren dreigen te  gaan.  Regelmatig horen we verhalen van echtparen die  de zending zijn
ingegaan maar na enkele jaren werd het project afgebroken. Sommigen zijn vermoord, anderen zijn verleid
tot overspel of gescheiden maar in alle gevallen is het zendingswerk gestopt. Het is daarom genade en uw
voorbede dat ons werk heeft standgehouden. Blijf a.u.b. bidden dat Gods wil gedaan wordt door ons heen
t.b.v. de kinderen. 

– Ontvang de hartelijke groeten van Abel en 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.
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