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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana                      
-  April / Mei 2018  -   

In april kregen de kinderen van Bethel-LoveCare drie weken paasvakantie net als
alle scholen in Ghana. Zo is het tweede semester van januari tot april voltooid. Op
de  laatste  schooldag  kwamen  de  kinderen  in  hun  beste  kleding  (i.p.v.  hun
schooluniform) en we maakten een fotoserie voor de mensen in Nederland. Toen
we deze serie foto's op 14 april e-mailden, kregen we veel reacties waardoor ik
merk dat foto's mensen meer aanspreekt dan vele woorden die ik kan schrijven.
Op 8 mei  is  ons schooltje  weer geopend en de eerste  dag kwamen er zo'n  20
kinderen. Het duurt altijd even voordat iedereen weer terug is.  We hopen dat
maandag  alle  kinderen  weer  aanwezig  mogen  zijn.  Sinds  2012  heeft  Bethel-
Shelter ongeveer 80 verschillende kinderen geholpen en we proberen ze allemaal
te blijven gedenken in ons gebed want het is ons verlangen dat niet een van hen
verloren gaat voor de eeuwigheid. Op de foto Oswald die een arm mist (3 jaar).
 

Tijdens de schoolvakantie hebben we de kans gegrepen wat
onderhoudswerk te doen aan het gebouw. Er moest geschil-
derd worden en de regenpijpen hebben we zo veranderd dat
we  meer  regen  opvangen.  Door  de  tropische  regenbuien
stromen de watervaten telkens over en het was jammer om
zoveel water verloren te zien gaan. Nu laten we een deel van
het regenwater naar de waterput stromen want dat is ook het
grootste reservoir dat we hebben. Het werken aan de dakgoot
op  de  hoge  ladder  was  niet  makkelijk  en  we  zijn  altijd
dankbaar als  er geen ongelukken gebeuren.  God heeft  ons
bewaard voor ongelukken. 

In de vorige nieuwsbrief schreven wij over ons bezoek aan een afgelegen dorp waar we een afdak willen
maken voor de kerkdiensten. N.a.v. die oproep kwamen er in april twee giften voor dit doel (samen €750)
waar we heel dankbaar voor zijn. Met deze gift zijn we nu bezig het afdak te maken zodat deze mensen niet
langer in  de  stromende regen  hun kerkdiensten hoeven doen  en hopelijk  kunnen wij  u  in  de  volgende
nieuwsbrief  schrijven  dat  het  dak  gereed  is.  Ondertussen  zijn  wij  meer  betrokken  geraakt  bij  het
zendingswerk in de dorpen en hebben de leidinggevende pastor beloofd om hem hier mee te gaan helpen. De
velden zijn wit om te oogsten maar de arbeiders zijn weinig. Op zondag, 22 april, bezochten we twee dorpen.
Pamela ging naar de bijeenkomst in de plaats Adeiso en ik bezocht een groepje van 20 gelovigen in het
volgende dorp. Dit was de eerste keer voor Pamela om voor een groepje vreemde mensen te spreken en

begrijpelijk  zag  ze  er  de  hele  week  tegenop.  Maar  die
zondagmorgen kreeg ze er vrede mee en God gaf haar een
goede boodschap ter bemoediging van het nieuwe groepje
gelovigen.  Nu  het  ijs  gebroken  is,  kunnen  Pamela  en  ik
vaker twee dorpen tegelijk bezoeken op zondagmorgen. De
kerk heeft te weinig arbeiders die ze kunnen sturen voor dit
zendingswerk in dorpen. Er is een jonge broeder, Christian,
die  fulltime  aanwezig  is  en  drie  verschillende  kerkjes  in
drie  plaatsen  probeert  te  leiden.  Hij  heeft  zijn  school-
opleiding gestopt om dit werk voor de Heer te doen en wij
mogen hem zondags helpen. Op de foto het dorpje Atiemo
waar we het afdak gaan maken.

Op vrijdag, 11 mei, heeft Pamela, samen met Robert van het Bijbelgenootschap, 350 Bijbels gebracht naar
een gevangenis in het Westen van Ghana. Hier hebben we 5 maanden op gewacht en het was een opluchting
dat we eindelijk de Bijbels konden brengen. We danken iedereen in Nederland voor de giften die dit werk
mogelijk maken en we danken God voor de genade om hier te mogen werken voor de Heer.  

– 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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