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Ondertussen hebben we 53 kinderen die iedere dag komen (als ze er allemaal zijn). Er komen regelmatig
ouders op bezoek om te vragen of hun kind hier naar school
mag en iedere keer moeten we uitleggen dat wij geen normale
school zijn maar een dagopvang voor kansarme kinderen en
weeskinderen. Onze medewerker Daniel leert de kinderen uit
de  Bijbel  en  ik  help  ook  steeds  met  adviezen  en  ideeën.
Afgelopen maand hebben we de verhalen van Petrus en Paulus
verteld die overal het evangelie predikten maar steeds vervolgd
werden.  Dat  doen  we  met  een  toneelstukje  waar  we  het
Bijbelverhaal spelen. De kinderen van 5 jaar en ouder kunnen
het vaak al  goed zeggen:  "Believe in the Lord Jesus,  repent,
Jesus is coming". Als ze dat thuis ook blijven zeggen, zijn ze al
echte evangelisten op jonge leeftijd.

We werken samen met een zekere Pastor Eric en zijn kerk. Hij kwam ons vragen of we mee wilden helpen
met een evangelisatiecampagne in een nieuw gevonden dorpje ver weg. Ze vertelden dat meerdere kerken
het geprobeerd hadden maar geen enkele kerk had het meer dan een week volgehouden in dit dorp! Dat
komt vaak door de geestelijke strijd met de afgodendienaars. Andere dorpelingen waren wel enthousiast en
een jonge evangelist  had al  meer dan 100 mensen uit  de  omringende dorpen verzameld voor zondagse
bijeenkomsten. We werden vrijdagmiddag, 23 maart, opgehaald en het bleek wel drie uur rijden, ongeveer
90 km bij ons vandaan en een groot stuk over onverharde wegen door een prachtig natuurgebied. Het dorp
had nog geen elektriciteit en het was donker toen we arriveerden. Een paar lemen huizen verspreid onder de
dichte begroeiing van cacaobomen, palmbomen en hoog gras. De kerk van pastor Eric had zoveel geregeld
als een generator en muziekinstrumenten, stoelen, etc, maar we zaten eigenlijk gewoon buiten onder een
bladeren  dak  en  we  werden  nat  in  de  regen  en  veel  gebeten  door  de  mieren.  Ik  had  een  boodschap
voorbereid om te spreken over het "bloed van Jezus" en wat dat voor ons betekent aan de hand van 8
verschillende Bijbelverzen die ik uit mijn hoofd had geleerd. Dan hoefde ik de Bijbel niet steeds open te doen
omdat het zachtjes begon te regenen en de mensen hadden ook geen Bijbels bij zich, de meesten konden niet
lezen. Vanwege de regen kwamen er slechts 45 mensen inclusief kinderen. Een paar huizen waar ze nog
afgoden aanbidden wilden per se niet komen maar er was niet de strijd die ik verwacht had. De muzikanten
en pastor Eric konden niet ophouden met uren lang zingen en dansen en pas tegen half twaalf 's nachts
kwam gelegenheid  om het  Woord te  brengen.  Dat  was  een  zegen  en  ik  geloof  dat  de  boodschap goed
overkwam. De vertaler deed het ook goed en de mensen waren enthousiast en vol geloof. Ze gingen daarna
nog door tot één uur 's nachts met bidden voor de zieken en boze geesten uitdrijven maar het begon steeds
harder te regenen en we moesten onze Bijbels  wegstoppen in tassen en onder kleding en de elektrische
muziekinstrumenten bedekken. Uiteindelijk gingen Pamela en ik schuilen in de auto omdat ze ons nog geen
logeerplek  gegeven  hadden.  Pas  tegen  twee  uur  's
nachts stopte de regen en toen brachten ze ons naar
een  kamer  waar  we  op  de  grond  moesten  slapen,
gelukkig op een matras. De volgende morgen maakte
Pamela  een ontbijt  met  koffie  en brood dat  ze  had
meegenomen. We hebben de Heere God gedankt voor
deze  bijzondere  ervaringen  en  dat  deze  mensen  nu
een kerk mogen krijgen in hun dorp. Wij geven niet
op en er is constant gebed voor dit dorp. We bidden
ook voor een paar speciale giften zodat we een afdak
kunnen bouwen met betonnen vloer zodat de mensen
niet langer in de regen en modder zitten. Indien u het
op het hart krijgt, kan u hiervoor een gift overmaken.

– 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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