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Sinds  de  vorige  nieuwsbrief  zijn  er  7  weken  voorbij
gegaan waarin veel  is  gebeurd, het leven is  niet  saai  in
Ghana  en  de  mensen  zijn  ook  erg  vriendelijk  en  blij-
moedig.  De  Bethel-LoveCare  dagopvang  is  als  een
zendingsschooltje  geworden  met  zo'n  50  kinderen.  We
hebben juist de leeftijdsgroep waar kinderen het meest in
gevormd worden (één tot zeven jaar) en we doen ons best
om hen zo goed mogelijk te helpen en ze iedere dag te
vertellen  over  de  Heer  Jezus.  Dit  jaar  hebben  negen
kinderen de maximale leeftijd bereikt en ze moeten onze
opvang verlaten en naar de basisschool. Dat afscheid was
moeilijk en het doet pijn. Toch zullen we voor hen blijven
bidden en indien nodig verder begeleiden. Op de foto de
negen kinderen die zo oud zijn dat ze in het vervolg naar
basisschool gaan (in Nederland groep 3). 
In  september  hopen  wij,  zo  de  Heere  wil,  een  aantal
jongere  kinderen  te  verwelkomen.  Wij  zullen  de
sponsorouders  inlichten  indien  wij  u  een  ander  kindje
mogen  toevertrouwen.  Ondertussen  is  in  Nederland
overleg geweest over de maandelijkse ondersteuning van
€ 25 per kind zoals het de afgelopen jaren geweest is. Het
is ons opgevallen dat een aantal grotere stichtingen € 30 of
meer  vragen  per  maand.  Daarom  hebben  wij  geza-
menlijk besloten om de Bethel-Shelter sponsors te vragen
om € 27,50 maand (indien dit voor u mogelijk is) maar
geheel vrijblijvend . 

Op 1 juli bezocht ik een kerkdienst maar door omstandigheden
kon Pamela daar niet bij zijn. De prediking ging over Jesaja 58,
een bekend hoofdstuk waar God tot het volk spreekt over hun
vele  religieuze bijeenkomsten met vasten maar met een zondig
onbekeerd  hart.  Een  les  voor  de  kerk  in  Ghana  die  ook  heel
religieus is met vele lange diensten en conferenties maar (ten dele)
zonder bekering. Het was een 4 uur lange dienst mede omdat een
baby  werd opgedragen en een naam gegeven werd.  Dat  naam
geven doen ze niet bij de geboorte maar enkele weken later bij de
“naming-ceremony”.  Dat  ik  aanwezig  was,  kwam hen  goed  uit
want ik mocht de baby mooi op de arm houden terwijl pastor

Eric hem de naam gaf. Er staat in de
Bijbel  iets  over honing en room (in
Jesaja 7:15) en volgens traditie doen
ze dan wat honing en room (koffie-
melk)  op de lippen van de baby en
olie  op  z'n  hoofd  en  soms  ook  nog
zout,  allemaal  zegeningen  waar  ze
voor bidden. Ik stond wel 20 minuten
met de baby op de arm en hij huilde
lang niet maar op het laatst wel. De
baby  werd  “Samuel”  genoemd  om-
dat z'n ouders er jaren voor gebeden
hadden (net als in de Bijbel). Een week later kwamen de ouders van Samuel op
bezoek en zo kon Pamela deze knappe baby ook even op de arm houden. 
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Op de foto rechts de tweeling Oko en Ate. Pamela gaf
hen de nieuwe namen Joseph en Joshua en sindsdien
heten ze zo. 

Lange tijd kwamen Joseph en Joshua dagelijks in hun
luiers naar school. Juffrouw Regina (die de crèche doet)
heeft ze in de afgelopen vier jaar enorm vaak moeten
verschonen. Nu zijn uit de luiers gegroeid en staan ze als
(grote) kinderen naast Regina op de foto. We zullen deze
twee kinderen ook blijven volgen want ze hebben hun
moeder verloren en wonen bij hun tante (vrij arm).

    

Catherine  en  Demaris  waren  vier  jaar  geleden  reeds
vriendinnen  en  ze  zijn  altijd  bij  elkaar  gebleven.
Catherine  (links)  haar  moeder  is  overleden  bij  haar
geboorte maar ze wordt goed verzorgd door haar tante.
Demaris  (rechts)  komt  uit  een normaal  gezin  die  het
wat armer hebben en de ouders zijn erg dankbaar dat
hun kind het zo goed heeft gehad bij ons.

Nu zijn dezelfde kinderen een stuk groter en zitten bij
Pamela op schoot voor een mooie afscheidsfoto. 

Wij danken God voor uw steun die ons in staat stelt om
door te gaan met ons werk voor de Heer. Daarbij zijn
we  ons  welbewust  dat  u  vast  ook  eigen  moeite  en
problemen hebt en dus willen wij altijd voor u bidden
dat  God  u  mag  sterken  en  klaar  maken  voor  de
spoedige wederkomst van de Heer Jezus.

– Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela –
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