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Een van de mooiste dingen die we mogen doen is het
schenken  van  Bijbels  aan  gevangenen  of  mensen  in
dorpen en in augustus kwam er een verzoek om Bijbels
van de evangelist  Christian met wie wij samenwerken.
Hij had 26 nieuwe mensen uit een ander dorp bij de kerk
gebracht en wilde hen bemoedigen met een Bijbel zodat
ze kunnen groeien in hun geloof.

De mensen uit het dorp die een Bijbel ontvingen.

De  afgelopen  maanden  hebben  we  met  verlangen
uitgezien naar de heropening van de scholen in Ghana
zodat  Bethel-LoveCare  kinderopvang  ook  zou  mogen
beginnen. De verwachting was dat dit toch in september
het  geval  zou  zijn.  Maar  eind  augustus  verscheen  de
president  op  televisie  met  de  officiële  mededeling  dat
alle basisscholen, crèche en kinderopvang pas in januari
weer mogen openen.  Soms lopen onze plannen anders
dan we zouden willen maar dan moeten we juist op God
vertrouwen en Hem zoeken in gebed om nieuwe leiding.
In  die  zelfde  periode,  eind  augustus,  waren  wij  twee
weken in Sunyani (in Ghana) waar wij  een rustig plekje
hebben om God te zoeken om leiding. Een vriend haalde
ons iedere morgen voor zes uur op om  samen te bidden
met  een  groepje  trouwe  mensen  die  dagelijks
samenkomen. Daardoor  kregen we rust in ons hart over
de situatie met de kinderen en al die corona-beperkingen.
Na overleg met  ons  stichtingsbestuur  hebben we twee
beslissingen  gemaakt.  Ten  eerste dat  wij  de  komende
periode  met  een  nieuw  inzet  de  kinderen  thuis gaan
opzoeken en  ten  tweede  dat  we  deze  Kerst  naar
Nederland zullen komen om vrienden en familieleden te
bezoek zoals we iedere twee jaar doen. Inmiddels is een
ticket gekocht en we hopen van 14 november tot 3 janu-
ari in Nederland te zijn.   

Begin september hebben wij de medewerkers verdeeld in
groepjes  en  getraind  om  vooral  te  kijken  waar

voedselgebrek of ziekte is onder de kinderen. De eerste
dag van ons onderzoek vonden we 29 kinderen die thuis
waren  waarvan  twee  ziek  en  veel  ouders  die  ons
vertelden dat ze weinig te eten hadden. Pamela reageerde
direct door een nieuwe serie voedselpakketten samen te
stellen die wij dezelfde week nog mochten brengen bij
de kinderen thuis. Telkens brengt dat veel blijdschap dat
wij de kinderen niet vergeten zijn. 

  Bethel-LoveCare team maakt voedselpakketten.

Hieronder twee van de vele kinderen die wij regelmatig
thuis bezoeken totdat  Bethel-LoveCare in januari  weer
open gaat. 

Verder  zijn  er  onverwachts  meer  uitnodigingen  om
zondags  te  spreken  in  kerken.  Graag  predik  ik  het
evangelie van Jezus Christus en de spoedige wederkomst
van  de  Heer  en  de  mensen  hier  reageren  altijd  zo
enthousiast, soms met een schreeuw van instemming of
andere emoties om de spreker aan te moedigen. Nu ben
ik  hier  helemaal  aan  gewend  en  moet  me  vast  weer
aanpassen  als  ik  in  Nederland  kom.  Wij  hopen  u  in
december te ontmoeten (zo de Heer wil en wij leven). 

Hieronder enkele foto's van de afgelopen periode.
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 Pamela vraagt het meisje of ze echt kan lezen.

Onderhoudswerk dat in juli is gebeurd.

Alleenstaande moeder van 4 kinderen die wij helpen. 

Ze demonstreert dat ze goed kan lezen en krijgt een Bijbel.

Timmerman Yeboah is een erg goed in zijn werk.

Dit meisje heet ook Pamela en ze hoort bij de Bethel-
LoveCare kinderen (op de achtergrond vis)
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