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Het is  twee maanden geleden dat ik u een nieuwsbrief stuurde en er gebeurt hier
zoveel  in twee maanden tijd. Vorige keer schreef ik u over vier kinderen die, zover wij
wisten,  “verkocht”  waren  door  hun  ouders  om  te  werken  op  het  Voltameer.
Ondertussen is  één van de kinderen, Felicia (16), teruggekomen om te bevallen van
een  baby.  Voor  haar  konden  we  nu  iets  betekenen.  In  het  verleden  werd  Felicia
gesponsord door vrienden uit Sliedrecht en die waren blij verrast haar foto te zien en
zij proberen haar verder te helpen. De andere drie kinderen uit dit gezin proberen we
ook weer te vinden maar de familie werkt ons tegen.  

    Op de dagopvang (Bethel-LoveCare) is er in januari een groep kinderen bijgekomen.
Ieder  kind  heeft  zijn  eigen  verhaal  en  achtergrond  dat  ik  probeer  te  vertellen.
“Princess”  is  een  meisje  van  anderhalf  (foto  rechts).  Zij  is  de  dochter  van  een
schoolmeisje van 15 waardoor er schande over gesproken werd en niemand wilde haar
helpen, anders moedig je haar aan om zo door te gaan, werd gezegd. Maar ik vond dat die
kleine Princess niet de schuld moest krijgen van haar moeders fouten en dus heb ik haar
een  plekje  gegeven  bij  ons.  Na  een  korte  periode  van  wennen,  is  iedereen  gek  op
Princess. Ze is lief, leert snel en begint al Engels te spreken.  
    Kimberley is een meisje van ongeveer drie jaar oud (foto rechts). Kimberley's moeder
is al wat ouder en toen ze weer in verwachting raakte, eiste de vader van Kimberley een
abortus. Dat is illegaal in Ghana maar wordt toch zeer veel gedaan door dokters in de
geboorteklinieken. Alleen de Godvrezende dokters doen niet mee aan deze moord. Toen
de moeder van Kimberley geen abortus wilde, liet de vader haar in de steek en is al drie
jaar niet meer gezien (hij liet z'n vrouw en 4 kinderen in de steek). De moeder van
Kimberley heeft het door armoede heel erg moeilijk gehad. Wij kunnen haar helpen
door o.a. Kimberley overdag op te vangen. 
   Mizpa is een klein meisje van nog geen twee jaar (foto rechts). De naam "Mizpa"
heeft de moeder uit de Bijbel en het heeft te maken met Rachel en Lea, zei ze tegen ons.
Ik heb het opgezocht en het staat in Genesis 31:49 (in het Nederlands "Mispa"). De
vader van Mizpa wil gescheiden leven van zijn vrouw en kinderen en ik vermoed dat de
moeder, net als Laban, heeft gezegt: "Laat de Heere wacht houden tussen mij en jou
(Mispa)" Deze moeder leeft echt arm en heeft het moeilijk. Het is daarom goed dat wij
overdag voor Mizpa zorgen. Zo zijn er nog een aantal kinderen met hun eigen verhaal
dat hier te lang zou worden want ik probeer de nieuwsbrief te beperken tot één A4. 

   Pamela leidt de organisatie in Ghana met wijsheid. Doordat ze de cultuur kent, heeft ze meer inzicht in de
situatie dan wij Nederlanders. Maar tevens kent ze ook veel mensen in Nederland en daar bidt ze heel trouw
voor. Het is de Heere die het onzichtbare werk achter de schermen doet zodat alles blijft doorgaan op deze
wijze. We hebben gehoord over andere zendingsechtparen wiens werk werd afgebroken omdat de duivel ook
niet stil zat. Daarom moeten we echt waakzaam zijn in gebed en op God vertrouwen. Help ons a.u.b. mee in
gebed dat God ons genade mag geven om stand te houden in de strijd totdat de wedloop voltooid is. 

   Ná het bezoek van Robert Botsyoe (van het Bijbelgenootschap in Ghana) aan Nederland, zijn er extra
giften binnengekomen voor Bijbels.  Die  giften  hebben Johan en Linda Schep  (uit  Gorinchem) aan ons
doorgestuurd. Echter we wachten tot er een nieuwe vergunning is voor gevangenisbezoeken. Verder heeft
Robert  een plan om ex-gevangenen op te  vangen en aan werk te  helpen.  Daartoe heeft  hij  een hectare
landbouw grond gekocht met giften uit Nederland en is begonnen daar een huis te bouwen als opvang voor
ex-gevangenen en om een landbouwbedrijf op te zetten. Hij noemt het project "Victory City" en Johan en
Linda Schep steunen hem in deze zaak. Nog steeds ben ik Johan en Linda dankbaar dat ze Robert hebben
opgevangen in november terwijl zij zelf ook heel druk waren en het niet zo paste. Zo zie je maar weer dat
gastvrijheid zeer belangrijk is in het Koninkrijk van God. 

– 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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