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We ontvingen bericht uit Nederland dat onze vriend en
broeder  Jan Nieuwenhuizen overleden is op 87 jarige
leeftijd. Hij deed jaren lang de boekhouding van Bethel-
Shelter (met zo veel inzit) tot het niet langer ging. Ook
toen  alles  tegenzat  in  2012  bleef  hij  trouw  en
communiceerde dagelijks met ons via email.  Nu is hij
verlost van ziekte en ouderdom en bij de Heer Jezus. 

foto: Jan bij evangelisatie in Sliedrecht in 2007.
  
De situatie in Ghana is beter dan veel andere landen. De
lock down was kort en de economie loopt weer goed.  Er
wordt  veel gecontroleerd en getest maar er zijn volgens
de  statistieken  tot  dus  ver  slechts  129  personen  over-
leden aan het coronavirus. Mensen die symptomen van
het virus hebben, worden naar een speciale afdeling van
het  academisch  ziekenhuis  in  Accra  gebracht  of  naar
andere  speciaal  ingerichte  plaatsen in  het  land.  Het  is
bijzonder hoe weinig mensen hier zijn overleden hoewel
het aantal besmette personen wel al boven de 23.463 ligt.
Het gebed van  president Nana Akufo-Addo, die de Heer
Jezus  aanriep  voor  de  nood van  zijn  land,  is  hiermee
verhoord want: Ieder die de naam van de Heer aanroept,
zal worden gered (Rom.10:13).

De  scholen  in  Ghana  zijn  nog  steeds  gesloten.  Er  is
alleen uitzondering gemaakt voor de examenkandidaten
die 15 juni weer zijn begonnen en  van 14- 18 september
hun  examen  schrijven.  Maar  er  is  nog  steeds  geen
beslissing genomen over de rest van het basisonderwijs.
In mei was er een discussie op televisie in Ghana over
een voorstel om de kinderen het schooljaar 2019/2020 te
laten  herhalen  met  een  frisse  start  in  september.  Een
eerder  voorstel  om  in  juni  weer  te  beginnen,  werd
daarom  geannuleerd.  We  hopen  daarom  dat  we  in
september weer kunnen starten met de Bethel-LoveCare
opvang.  Ondertussen blijven we dagelijks bidden voor
ieder kind afzonderlijk en brengen hen zo steeds voor
Gods troon in gebed. We vragen u mee te bidden. 

Begin  juni  hebben  we ruim  100  voedselpakketten
gemaakt  maar deze keer  niet  voor het  hele dorp maar
voor de kinderen  en gezin-
nen die  normaal  gesproken
bij  ons  komen  zodat  we
contact houden. Veel ouders
en kinderen kwamen bij ons
op bezoek om hun voedsel-
pakket te  halen  en  de
meesten waren zeer blij  en
dankbaar.  Pamela ging op zoek naar kinderen van wie
wij niets hoorden en bezocht hen thuis. Ook hebben we
een aantal kinderen voorzien van schoolboeken zodat ze
thuis kunnen leren. Hieronder Christine (5) die thuis een
voedselpakket kreeg gebracht.  

Afgelopen week was er een project voor de kerk in een
afgelegen  dorpje.  Daar worden  af  en  toe  conferenties
georganiseerd en mensen sliepen dan op de  zandgrond
omdat  er  geen betere  slaapplaatsen waren.  Nu konden
we  een  cement  vloer  voor  hen maken  en  het  dak
verstevigen.  Het was echt geweldig om een paar dagen
in  het  bos  te  zijn  ver  van  de  stad.  De  vloer  van  het
kerkgebouw  werd  gemaakt  door  drie  professionele
metselaars maar ook alle kerkmensen hielpen mee.  De
jongens  brachten  kruiwagens  zand  en  de  meisjes
brachten  schalen  water  uit  een  beekje  in  het  bos.  De
mensen van de kerk waren bijzonder blij met zowel de
nieuwe vloer als ook het verstevigde dak. Pamela heeft
iedereen aangemoedigd door eten te brengen en voor hen
te  koken  en  de  metselaars  zijn  ook  goed  betaald.
Iedereen  was  zeer  tevreden.  Wij ervoeren  echt  Gods
leiding en we danken de Heer Jezus voor dit project van
de kerk in dit afgelegen dorp. 

Op de volgende pagina's enkele foto's van de afgelopen
periode. 
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Prince woont bij zijn vader want moeder is overleden.

Jeftha woont bij oma en kreeg  thuis een voedselpakket.

Bright en Gina wonen bij hun alleenstaande moeder.

De meisjes brengen water voor het cementmengen.

De mannen duwen zware kruiwagens specie.

De cementvloer van het kerkgebouw onder constructie.
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