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  oktober - november 2019     

God is zo goed en daar mogen wij opnieuw van getuigen
in iedere nieuwsbrief. In de vorige nieuwsbrief werd een
oproep gedaan i.v.m. de schoolbus en als gevolg zijn er
meerdere  grote  giften  binnen gekomen  die  ons  enorm
bemoedigd hebben. Daardoor waren wij in staat om een
betere  bus  aan  te  schaffen  die  meer  kinderen  kan
vervoeren  en  ook  in  goede  staat  verkeert.  Alle
medewerkers  en  kinderen  van  Bethel-LoveCare  waren
opgewonden en verheugd met  deze  doorbraak.  Enkele
foto's getuigen hiervan. 

Niet  alle  kinderen  gaan  mee  met  de  bus  want  de
meerderheid kan lopend komen en alleen hen die  wat
verder weg wonen, worden opgehaald.  De vier kinderen
die op de voorgrond zitten,  werden ons gebracht  door
twee wijkverpleegsters. De vader van deze kinderen was
“weggelopen” en de moeder kon ze niet allemaal te eten
geven. Omdat deze kinderen nog niet eerder naar school
waren geweest, komen ze alle vier voorlopig op bij ons.
Hoewel  we  dit  jaar  in  november  al  aardig  vol  zitten,
konden wij  deze  vier  kinderen  niet  weg sturen.  Sinds
september  zijn  er  ook  al  zestien  andere  kinderen
geplaatst (meer dan in vorige jaren) zodat er totaal nu

drieënzestig  kinderen zijn die dagelijks bij ons eten en
naar  school  gaan.  Dit  aantal  klinkt  niet  veel  voor  een
gewone school maar we hebben steeds meer hele kleine
kinderen die veel aandacht vragen en die we steeds in de
gaten moeten houden. Toch is de atmosfeer goed en er is
ook veel  vreugde en blijdschap bij  kinderen en mede-
werkers.   

In voorgaande jaren brachten wij regelmatig veel Bijbels
bij gevangenissen maar dit jaar lukte het maar niet door
allelei  tegenslag  met  de  organisatie.  Nadat  we  hier
speciaal  voor  gebeden  hadden,  is  het  in  november
eindelijk  gelukt  om  Bijbels  te  brengen  bij  twee
gevangeniskampen in het westen van Ghana. Op de foto
Pamela die de Bijbels overhandigt. Het is fijn dat men de
Bijbels in Ghana zo waardeert en dat de Bijbels mogen
bijdragen  tot  de  hervorming  van  de  gevangenen.  Het
woord van God is levend en krachtig! 

Ook  mochten  wij  de  deze
maand de kerk in het afge-
legen  dorp  Atiemo  bezoe-
ken  waar  we  in  2018  een
afdak bouwden in  het  bos.
Inmiddels komen daar al 80
mensen samen en de pastor
organiseert  regelmatig con-
ferenties op deze plek en brengt mensen uit de stad om
dagen lang te bidden. Om er in regenseizoen te komen,
is moeilijk omdat de wegen onbegaanbaar worden maar
met  enige  moeite  lukte  het  op  10  november.  Eerder
konden we hen niet bereiken vanwege de aanhoudende
regens. We waren blij dat deze kerk zo gegroeid was in
een jaar tijd. Hierbij willen wij u in Nederland hartelijk
danken voor de giften en gebeden tot God waardoor dit
werk  mogelijk  is.  Bid  dat  het  evangelie  van  de  Heer
Jezus  gepredikt  zal  blijven  worden en  dat  wij  mogen
blijven staan in de Heer.  Op de volgende pagina nog
enkele mooie foto's...

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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