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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana                       
 - maart tot mei 2019 -    

Er  was  hier  klein  meisje  dat  erge  eczeem kreeg  met
wondjes aan handen en voeten en ze had er veel last van.
Het  begon  zelfs  te  stinken  en  er  kwam vocht  uit  de
wondjes. Dit probleem liep al enkele tijd en zalf van de
dokter in Ghana werkte niet. Nu had Pamela in januari
wat Betadine zalf meegenomen uit Nederland hoewel ze

niet goed wist of het nuttig was maar ze had alleen het
gevoel  dat  ze  het  moest  kopen.  Die  Betandine  zalf
hebben we toen geprobeerd en ook enkele mensen direct
geschreven om te bidden voor dit meisje. Een dag later
kon ik melden dat er verbetering was in de situatie! Drie
dagen later was ze helemaal verlost van de jeuk en de
wondjes gingen dicht. God zij dank. Het was leiding van
de Heer dat we die zalf mee moesten nemen. God had al
voorzien in het juiste medicijn voordat wij baden.
 
De  periode  van  januari  tot  april  is  in  Ghana  het  2e
semester  voor  scholen  en  wordt  altijd  afgesloten  met
proefwerken voor de kinderen. Drie keer per jaar hebben
we zo'n periode van hard werken en kinderen overhoren
en alleen op deze manier krijgen ze het juiste leerniveau.
Maar ons hart ligt meer bij het evangelie en de kinderen
leerden ook de Bijbelverhalen en enkele nieuwe Bijbel-
teksten opzeggen zoals deze: “Indien gij met uw mond
belijdt,  dat Jezus Heer is,  en met uw hart gelooft,  dat
God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden
worden (Rom.10:9). 

Van 12 april tot 7 mei hadden alle kinderen paasvakantie
en was voor ons een rustige periode. We mochten twee
maal de afgelegen dorpen bezoeken voor prediking want
God heeft hier een deur geopend voor het evangelie. In
de dorpen in Afrika is nog zoveel afgoderij en occulte
praktijken  maar  tijdens  een  paasconfernentie  en  een
periode  van  vasten  en  bidden  werden  vele  mensen
bevrijd  van  boze  geesten.  We  werken  samen  met  een
kerk  uit  onze  omgeving  waar  we  mogen  helpen  met
prediking  en  ook  in  de  bevrijdingsbediening.  Onze

belangrijkste taak is het wijzen op de Heer Jezus en Hem
groot  te  maken!  Graag  spreek  ik  in  kerken  over  het
bijbelvers waar staat dat we bedenken moeten de dingen
die boven zijn waar Christus is, gezeten ter rechterhand
Gods (Kol.3:1-2). Pamela wordt ook steeds vrijmoediger
om de mensen in de dorpen toe te spreken.

Op  7  mei  kwamen  de  eerste  kinderen  terug  naar  ons
schooltje maar het duurde nog een week, tot maandag 13
mei, eer ook de andere kinderen terug waren. Het belooft
weer een druk seizoen te worden tot eind juli met zo'n 50
kinderen. Iedere dag wordt een groep kinderen gehaald
en gebracht met onze schoolbus, een 16 jaar oude Ford

bus (bekend van het A-team). Het laatste jaar is de bus
vaak kapot geweest en de monteur die ons vertrouwen
had,  begon  ook  nog  te  liegen  waardoor  de  reparaties
mislukten of duur werden.  En omdat de groep kinderen
ieder jaar groter is geworden heeft deze bus ondertussen
te weinig zitplaatsen. Daarom zijn we op zoek naar een
nieuwere bus met meer zitruimte. We vragen u mee te
bidden voor deze zaak zodat  die andere  bus er  komt.
2e-hands busjes zijn vollop verkrijgbaar in Ghana (zie
voorbeeld  hieronder).  Indien  iemand  ons  wil  helpen,
kunt u een anonieme gift doen aan de stichting of ons
emailen.  Alvast hartelijk dank. 

 

Op  de  volgen-
de  pagina  nog
enkele  mooie
foto's  van  de
kinderen die op
11 april in hun
beste  kleding
kwamen.
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Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela.
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