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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana                       
  december 2019 - januari 2020     

In deze nieuwsbrief  een verslag van de activiteiten in
december en januari. Op woensdag, 11 december, werd
Pamela's  moeder  opgenomen  in  het  ziekenhuis  t.g.v.
nierfalen. Ze kreeg nierdialyse en we bezochten haar zo
vaak mogelijk maar haar conditie verbeterde niet veel.
We baden steeds voor haar dat ze toch nog weer thuis
zou mogen komen. Een van haar zoons had vorig jaar
een woning gekocht voor zijn moeder en wij hadden het
opgeknapt en gereed gemaakt voor haar komst. Nu leken
onze plannen om moeder te verhuizen te laat te komen. 

         (Pamela met haar moeder)

Aan het  eind van het  jaar  zijn we extra druk met  het
onderwijzen  van  de  kinderen  omdat  we  verplicht  zijn
(door de overheid) om de kinderen van de kleuterschool
te overhoren met proefwerken en cijfers te geven. Maar
de kinderen vinden dit ook leuk en spannend en ze doen
echt  hun  best.  Met  de  Bijbellessen  hebben  we  iedere
schooldag in december het verhaal van de geboorte van
Jezus  Christus  mogen  uitleggen zodat  de  kinderen  dit
goed begrepen hebben.

Een groot project elk jaar is het maken en uitdelen van

kerstpakketten. Deze keer maakten we 120 tasjes met elk
5 kg rijst, blikjes vis, tomaat en olie zodat ook de arme
mensen  in  onze  omgeving  rijst  kunnen  eten  voor  het
kerstfeest. Uiteindelijk kwam de laatste schooldag voor
de vakantie, 19 december. Die laatste schooldag is  een
groot  feest  voor  de  kinderen  en  werden  de  kerst-
pakketten en cadeautjes uitgedeeld aan de moeders  en
verzorgers  (zie  foto  links  onderaan).  De  overgebleven
pakketten zijn op 19 januari uitgedeeld in het dorp in het
bos waar een kerk is ontstaan. Daar mag ik ook graag
prediken en mensen op de Heer Jezus doen zien. 

Verder  ontvingen  wij  bericht  dat  een  vriend  zijn
verjaardags  geld  wilde  schenken aan  de  kinderen  van
Bethel-Shelter t.b.v. speelgoed. Na overleg besloten wij
daarmee  een  speelhuis  met  glijbaan  te  kopen.  Klein
speelgoed is minder geschikt voor schoolkinderen omdat
ze er ruzie over maken maar een speeltuin is altijd fijn.
Nu  vermaken  de  kinderen  zich  met  de  schommel,
trampoline en glijbaan en we danken de sponsors voor
het  mogelijk  maken  van  deze  speeltuin.  Hier kunt  u
enkele filmpjes van de speeltuin e.d. bekijken.

Terwijl  Pamela op 2 januari in het ziekenhuis was om
voor haar moeder te zorgen, werd haar stiefmoeder op
straat aangereden door een busje en werd naar hetzelfde
ziekenhuis gebracht.  Ze had een lelijke  hoofdwond en
lag aan de zuurstof. Pamela voelde zich geleid om daar
op dat moment te mogen zijn om voor haar stiefmoeder
te kunnen bidden en God verhoorde dat gebed zodat haar
stiefmoeder de volgende dag geopereerd werd aan haar
hoofdwond en gelijk naar huis mocht. Anderen die bij
hetzelfde  ongeval  betrokken  waren,  waren  minder
gelukkig.  Pamela's  echte  moeder  bleef  in  kritieke
omstandigheden en wij bleven bidden om genezing als
het Gods wil mocht zijn. Maar na een moeilijke periode
overleed zij op 23 januari op 67 jarige leeftijd. Er waren
direct  veel  emoties  en tranen bij  de  kinderen.  Moeder
vertrouwde  op  de  Heer  Jezus  en  nu  is  ze  naar  haar
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eeuwige  woning  die  God  haar  bereid  heeft  in  het
Vaderhuis.  Dat  is  de blijde  en betrouwbare hoop voor
alle  kinderen  van  God  die  de  Heer  Jezus  hebben
ontvangen als hun redder en zaligmaker. 

In Ghana worden begrafenissen maanden lang uitgesteld
en  de  overleden personen verblijven  lange  tijd  in  een
koelcel. Dan organiseert de familie een grote begrafenis
die 2 dagen duurt. De organisatie ligt volgens traditie bij
de oudste van de kinderen en dat is Pamela. Iedere dag
komen nu familieleden bij ons op bezoek voor overleg
en om hun medeleven te  betonen.  We vragen daarom
gebed voor Pamela die het nu extra zwaar heeft om haar
familie te begeleiden en de begrafenis van haar moeder
goed te regelen. Dat laatste is gepland op 20-21 maart.  

Wij danken u voor uw medeleven en uw trouwe steun
aan  het  Bethel-Shelter  project.  Ontvang  de  hartelijke
groeten van Abel en Pamela.

  (Christine en Aminatu op 19 december)

( Pamela's moeder in 2012)

(4 kinderen uit één gezin in nieuwe kleding)
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