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Als ik dit  schrijf  is het  5 februari  en wij  zijn nu een
maand terug in Ghana. Wij danken u voor de gezegende
drie weken in Nederland waar we enkele van u mochten
ontmoeten. Anderen hadden we ook graag  willen zien
maar  door  drukte  lukte  dat  niet.  Inmiddels  is  het
kinderwerk weer in volle gang en er is genoeg gebeurd
om  over  te  schrijven.  Als  er  onverwachtse
gebeurtenissen zijn, wordt de nieuwsbrief uitgesteld tot

een  rustig  moment.  Zoals
vorige  week  toen  een  klein
meisje  (Josephine)  boven  van
de trap viel en drie meter lager
hard neer kwam en haar hoofd
verwondde.  Haar  oudere  zus
kwam  Josephine  bij  ons
brengen die onder het bloed zat
met een grote zwelling op haar
hoofd.  We  brachten  haar  met
spoed naar de eerste hulp van
het  academisch  ziekenhuis
maar  dat  hielp  niet  veel.  Het
medisch  personeel  is  erg
onverschillig  in  dit  land.

Pamela  moest  zich  enorm inzetten  om de  dokters  en
verpleegsters te bewegen snel  iets  te  doen,  tot  kwaad
worden  toe.  Uiteindelijk  gaf  een  arts  opdracht  voor
röntgenfoto's en CT-scan. Drie dagen later hoorden wij
de  uitslag  van  het  onderzoek.  Er  was  een  kleine
schedelbreuk  geconstateerd maar er was geen operatie
nodig. Ook waren er geen interne bloedingen gevonden.
Dat was een wonder in onze ogen gezien de ernst van
het  ongeluk  en  wij  hebben  God  gedankt  dat  het  zo
mocht aflopen. 

In  Januari  hebben  wij  ons  best  gedaan  een  houten
schommel te maken voor de kinderen. Net zo als onze
vader dat vroeger voor ons maakte in het ouderlijk huis
in Hoogezand zo'n 40 jaar geleden. Het viel niet mee
om schommelhaken in  Ghana te  vinden maar  na wat
improviseren  en  met  Gods  hulp  is  het  gelukt.  De
kinderen hebben veel plezier (zie hier het filmpje).   

Op  maandag,  14  januari,  moesten  er  spullen  gehaald
worden  voor  de  medewerkers  en  er  werd  op  mij

gewacht.  Met  wat  haast  probeerde  ik  nog
door het oranje stoplicht te rijden dat echter
net op rood sprong. Helaas stond er ook nog
politie te filmen en even later zat ik op het
politiebureau als een overtreder der wet. De
politie  was  zichtbaar  blij  dat  alles  op
videobeelden stond vastgelegd en er waren

die  middag  verbazend  veel  mensen  die  dezelfde  fout
begingen.  Iedereen  moest  contant  betalen  of  naar  de
rechtszaal (de boetes zijn het persoonlijke inkomen van
de agenten). Toen ik eindelijk thuis kwam, moest ik hier
over nadenken. Niet het handelen van de politie maar
dat  ik  mijzelf  op  videobeelden  door  rood  licht  zag
rijden,  was de meest  schokkende ervaring.  Zo zal  het
straks  ook  gaan  als  ons  aardse  leven  voorbij  is.  We
zullen  allen  rekenschap  moeten  afleggen  voor  de
rechterstoel  van  Christus  (2Cor.5:10).  Dan  zullen  wij
ons  leven terug  zien  en  God  zal  ons  tonen wat  wij
gedaan hebben, het goede en het slechte (Pred.12:14).
Zij  die  op Jezus  vertrouwd hebben,  zullen genade
ontvangen  en  gerechtvaardigd  zijn  in  Hem.  Maar
herinner  dat  God  alles  ziet  en  weet,  zelfs  onze
gedachten. Streef er daarom ook naar om een heilig en
rein te leven te leiden, wetende dat we voor alles wat
wij gedaan hebben eens rekenschap moeten afleggen.

In  november  schreef  ik  u  over
onze vriend Anton Verschoor die
al maanden gevangen zat in het
buurland  van  Ghana,  Burkina
Faso.  Wij  vroegen toen om uw
voorbede. Dat gebed is verhoord
want  Anton  is  op  5  februari
vrijgekomen! Hij heeft in totaal
8 maanden en één  dag gevangen
gezeten en heeft in die periode 5
maal  malaria  gehad.  Door  de

telefoon klonk hij opgewekt en in goede conditie maar
hij mag het land nog niet verlaten. Volgende week hoopt
zijn vrouw hem te bezoeken in Burkina Faso.     

In  januari  hebben  wij  verschillende  nieuwe  kinderen
geplaatst  omdat  er  zoveel  aanvraag  komt  uit  de
omgeving. Tevens hebben  wij de indruk dat de mensen
in Nederland het  fijn  vinden als  onze groep kinderen
groeit  in  aantal.  Echter  we  hebben  wel  wat  meer
sponsorouders nodig zodat er iedere maand voldoende
binnenkomt bij de stichting.  Dus schrijf ons a.u.b. als u
ook een kindje wilt sponsoren.  Op de volgende pagina
nog enkele mooie foto's...
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Deze kerkleden van de “Church of Saints” ontvingen op zondag, 3 februari, een nieuwe Bijbel. 

De kinderen van Bethel-LoveCare kregen nieuwe schoolboeken. 

De nieuwe schommel in gebruik.
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