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Sinds de vorige nieuwsbrief van 9 oktober, is het enorm
druk geweest  in  Ghana.  Het  normale  kinderwerk,  dat
heel intensief is, en de voorbereidingen voor de reis naar
Nederland kwamen bij elkaar en dat was moeilijk. Maar
God heeft ons de kracht gegeven om alles op tijd klaar
te krijgen voor ons vertrek naar Nederland. Tijdens de
vliegreis was er uren lang turbulentie boven Afrika wat
we  nog  nooit  zo  hadden  meegemaakt.  Je  kan  dus
zeeziek worden in het vliegtuig en Pamela is daar heel
gevoelig voor! Gelukkig arriveerden we zonder verdere
problemen en ook de bagage was goed aangekomen in
Nederland  (daar  hadden  we  speciaal  voor  gebeden).
Ondertussen hebben wij verschillende vrienden ontmoet
in zowel Sliedrecht, Gorinchem als Hoogezand. Ook de
informatieve avond in Sliedrecht (op 16 december) was
een succes. Velen vonden het fijn om persoonlijk iets te
horen  terwijl  we  normaal  gesproken  enkel  per  email
contact  hebben.  De  leden  van  de  stichting  hadden  er
veel tijd in gestoken om die avond een succes te doen
worden. We danken de mensen die zijn gekomen voor
hun interesse.

Om terug te komen op het werk in Ghana. De afgelopen
periode hebben de kinderen extra moeten leren om hun
proefwerkjes te kunnen schrijven zodat ze op het niveau
van de basisschool komen. Fijn is dat de kinderen dit
ook leuk vinden en met trots hun schoolrapporten mee
naar huis namen. Vanwege de feestdagen konden wij dit
jaar  100 kerstpakketten samenstellen (in eerdere jaren
was dat  70). Het was een enorme drukte op de laatste
schooldag  toen  zoveel  kinderen  en  verzorgers  hun
kerstpakket kwamen ophalen en dit betekend veel voor
hen. De rijst in het kerstpakket is voor velen een luxe
die ze niet iedere dag kunnen eten (de basisvoeding in
Ghana is cassave, mais of bakbananen maar niet rijst).
De  kinderen  zelf  kregen  allemaal  een  speelgoed
horloge,  zonnebril en trompet (zie foto). 

Er was in de afgelopen periode een speciale gift voor
Bijbels gestuurd en met deze gift konden wij  121 Bij-
bels voor kinderen en volwassenen kopen en dit uitdelen
in drie verschillende kerken.  Er zijn vaak mensen in de
kerk die geen Bijbel hebben of alleen een klein nieuw
testamentje of een oude kapotte Bijbel. Nu kregen deze
mensen  eens  een  nieuwe  Bijbel.  We  deden  dit  in
samenwerking met  de kerkleiding die al  van te voren
had uitgezocht wie een Bijbel nodig had. Ook proberen
we te stimuleren dat de mensen hun Bijbel gaan lezen
en deze zondags meenemen naar de kerk.  Op de foto
hieronder enkele zusters met een “Good News Bible”
waar ze heel blij mee waren.

Reeds enkele jaren werken wij samen met de mensen
van het project “Ben ik wel uitverkoren”. De speciale
uitgave van de brochure voor jongeren blijkt zeer nuttig
voor  evangelisatie.  Hoewel  de  uitverkiezingsleer  van
Calvijn onbekend is in Ghana, wordt in deze brochure
het  evangelie van Jezus Christus fantastisch uitgelegd
met een oproep tot bekering (die een keuze is). Daarom
is  de  brochure   vertaald  naar  o.a.  het  Engels  en  de
Ghanese  taal  “Twi”.  Op  6  november  arriveerde  een
grote  hoeveelheid  van  deze  mooie  brochures  die
verscheept waren naar Ghana. 

In  Nederland  werd  de  stichting  opgeschrikt  door  een
waarschuwing van de inspectie dat de website  niet zou
voldoen  aan  de  eisen  voor  een  ANBI-stichting.  We
kregen slechts twee weken tijd om dit op te lossen. Met
zo'n deadline hebben we ons uiterste  best  gedaan om
snel een beleidsplan te schrijven en het jaarverslag 2017
te  presenteren  met  financiële  gegevens.  Wie  interesse
heeft  kan  het  nalezen  op  http://bethel-shelter.com/
Hierbij gaat onze dank ook uit naar Mark ten Have die
zich echt heeft ingezet om de ANBI status te behouden. 

Op de volgende pagina nog enkele mooie foto's...
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Groepsfoto van maandag, 26 november, 2018. 

Pamela deelt kerstpakketten uit aan kerkmensen in een afgelegen dorp, ze zijn hier zichtbaar blij mee.

– Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela – 
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