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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana                      
september – oktober 2018    

Het is ruim twee maanden geleden dat wij u een nieuwsbrief toestuurden. Ondertussen hebben we zes weken
schoolvakantie  afgerond en inmiddels  is  het  reeds  de vierde week dat  de  kinderen weer komen.  Negen
kinderen hebben ons verlaten voor de basisschool en zes kleine kinderen zijn bij ons gekomen. Iedere week
komen er nog nieuwe kinderen bij. 

Tijdens de vakantieperiode hebben wij een poging gedaan om de weg voor het
kinderhuis te verbeteren. Dit moest al jaren gebeuren maar omdat het ook weer
een investering was die redelijk wat geld kostte, hadden we dit lang uitgesteld.
Maar de weg werd steeds slechter (door de regens) en onze schoolbus raakte be-
schadigd. Pamela had er op aangedrongen om de weg toch te maken zodat ik in
de nieuwsbrief van mei/juni een oproep had gedaan …. als reactie werd 600 euro
geschonken voor dit  doel.  Dat  was een stap in geloof  omdat we al  wisten dit
bedrag niet voldoende zou zijn om een lange goot te maken. Terwijl wij het werk
begonnen, kwamen er zo maar twee extra giften (als duidelijke voorziening door
de Heer). Zo konden we de betonnen goot op 7 september af maken. De hele klus
is op 19 september voltooid toen we een derde vrachtwagen met stenen hebben
laten komen om de weg op te hogen. We zijn God dankbaar dat Hij in alles heeft
voorzien om deze klus te voltooien en we danken de mensen die gegeven hebben. 

Het is onze taak om, in de eerste plaats, de kinderen bij de Heere te brengen en zo goed mogelijk voor hen te
zorgen. Het onderwijs uit de Bijbel en het dagelijks gebed met de kinderen is het belangrijkste deel van
iedere  dag  (zie  foto).  Zelfs  de  meest  ondeugende
kinderen leren hardop bidden en uiten hun geloof in
God.  In  onze  voorbede  herdenken  we  ook  de
kinderen  die  eens  op  onze  opvang  geweest  zijn,
maar door leeftijd of omstandigheden ons verlieten.
We mogen voor hen bidden dat God hen in herinne-
ring brengt de naam van de Heer Jezus en de Vader
en dat de kinderen zullen blijven geloven en bidden.
Naast  het  geestelijke  onderwijs  leren  wij  de
kinderen ook rekenen, schrijven en Engels spreken.
Zoals op alle scholen in Ghana is het verboden voor
de  kinderen  en  leerkrachten  hun  eigen  taal  te
spreken,  iedereen  moet  op  school  Engels  spreken
(alleen  in  onze  keuken  worden  Ghanese  talen
gesproken).  De  kleine  kinderen  leren  snel  en  de
Engelse  taal  is  geen  probleem.  Thuis  gekomen
vertellen de kinderen hele verhalen aan de ouders
over wat ze gehoord hebben die dag, zelfs de kinderen vanaf drie jaar doen dat al. Fijn is dat ze hun ouders
ook kunnen vertellen wat ze uit de Bijbel geleerd hebben.  Naast het werk met de kinderen is het ook fijn dat
we invloed hebben op de medewerkers waarvan een aantal tot bekering zijn gekomen en daarvan getuigd
hebben. Iedere morgen lezen we samen met de groep volwassenen uit de Bijbel en dat werpt zijn vruchten af,
de meesten zijn gegroeid in de Heer en hen die zich niet wilden bekeren hebben afscheid van ons genomen.  

De reis naar Nederland is dit jaar verschoven naar december. Zo de Heere wil, arriveren wij op zaterdag,
15 december, in Sliedrecht. Daarna hopen we 3 weken in Nederland te verblijven en misschien kunnen wij u
dan ook ontmoeten. Er is een plan om in Sliedrecht een avond te organiseren waar we alle vrienden en
geïnteresseerden uitnodigen,  de  voorlopige  planning  voor die  ontmoeting  is  zondagavond,  16  december.
Verder hopen we ook  naar Dronten en Hoogezand-Sappemeer toe te komen. 

– Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela –  (zie ook volgende pagina)

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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Deze kleine kinderen bij Bethel-LoveCare opvang zijn nog niet gewend aan de fotocamera.

Ibrahim is drie jaar oud en heeft al veel meegemaakt.       Josephine is 5 jaar oud. 

De kinderen die goed kunnen luisteren   De kleinste kinderen zijn in hun eigen 
         krijgen onderwijs uit de grote kinderbijbel.      groep en horen ook uit de Bijbel. 
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