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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana                       
        febuari tot april 2021

De  afgelopen  maanden  is  het  aantal  kinderen  dat  wij
mogen  helpen  gegroeid  tot  67  en  dat  is  ongeveer  het
niveau van voor de Corona lock down en zelfs iets meer.
We danken God (en u) voor de giften die maandelijks
binnenkomen  bij  de  stichting,  de  sponsoring,  anders
zouden we niet  zoveel  kinderen kunnen helpen.  In  de
vorige  nieuwsbrief  vroegen  wij  om  gebed  om  kracht
omdat  we  erg  moe  waren.  Nu  heeft  God jullie  gebed
verhoord en we voelen ons beiden sterker en kunnen het
dagelijkse werk weer met vreugde doen 

Eén van de nieuwe kinderen is een 3 jaar oud meisje dat
Gifty heet  en zij  is  slechtziend.  De  moeder  van Gifty
wilde niet langer voor haar zorgen en heeft haar bij haar
moeder (oma) achtergelaten die nu al 2 jaar voor Gifty
zorgt.  Wij  willen  dit  meisje  laten  onderzoeken  om te
weten of er iets te doen is aan haar ogen, maar eerst moet
ze wat beter leren praten. Gelukkig is ze snel gewend en
vindt het fijn bij ons te mogen komen. 

Deze  week  maken  de  kinderen  vanaf  4  jaar  proef-
werkjes  over  wat  ze  afgelopen  drie  maanden  geleerd
hebben  en  ook  krijgen  de  kinderen  een  schoolrapport
mee naar huis. Zelf mocht ik de kinderen de afgelopen
periode de Bijbelverhalen vertellen van de schepping tot
aan  het  verhaal  van  Ruth  en  in  de  week  voor  Pasen
mochten wij  de kinderen uitleggen hoe de Heer Jezus
gekruisigd werd en  na drie dagen opstond uit de dood!
Ieder verhaal herhalen we 4 dagen en met toneelstukjes.
Verder rijd ik zelf weer de schoolbus en ga af en toe naar
de bank of het postkantoor, etc. Pamela is meest in de
keuken en zij houdt de anderen aan het werk en spreekt
met de bezoekers die vaak komen. De staf-medewerkers
geven de kinderen les in rekenen en schrijven, etc. Van
19 april  tot  3 mei is  er  twee weken schoolvakantie in
Ghana en ook voor de Bethel-LoveCare kinderen. Voor
de  duidelijkheid:  In  Ghana  mochten  wij  de  naam
“Bethel-Shelter”  niet  gebruiken  omdat  “Shelter”  duidt
op een plek voor  overnachting en dat  was niet  langer
toegestaan.  Onder de nieuwe naam “Bethel-LoveCare”

mogen wij kansarme kinderen een dagopvang aanbieden.
De  dagopvang  is  ondertussen  een  zendingsschool  ge-
worden voor kinderen van 2 tot 6 jaar (maar sommige
kinderen  die  op  oudere  leeftijd  bij  ons  gekomen  zijn,
blijven bij ons tot 7 of 8 jarige leeftijd). 

We vragen u mee te bidden voor alle kinderen die eens
bij ons geweest zijn, in de vorige jaren, alsmede voor de
huidige kinderen. Iedere dag mogen we hun namen voor
de troon van God brengen en bidden dat ze voor eeuwig
behouden  mogen  worden,  door  de  genade  in  Jezus
Christus.  God  wil  dat  niemand  verloren  gaat  en  onze
dagelijkse  voorbede  voor  anderen  kan  hier  een  groot
verschil maken. Een foto helpt zeker om te blijven bid-
den en als u de foto's van uw sponsorkind kwijt bent, zou
ik die graag opnieuw willen sturen t.b.v. de voorbede. 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven, zou er in
februari een dak vervangen worden. Het is gelukt om het
dak net vόόr de regens in orde maken. Tijdens de bouw
fase moesten de golfplaten verwijderd worden en lag het
dak enige tijd open. We hebben toen gebeden om droog
weer en dit gebed werd verhoord, hoewel het overal in
de omgeving wel regende! Twee dagen nadat het werk
voltooid was, begon het bij ons hard te regenen. Zo heeft
God ook voorzien in goed weer voor de klus. Het nieuwe
pannendak is vrijwel onderhoudsvrij en minder heet dan
de  golfplaten.  We  zijn  de  kerk  in  Dronten  bijzonder
dankbaar voor de gift t.b.v. het dak.

Binnenkort gaan we de foto's en filmpjes van ons werk
versturen via WhatsApp en daarvoor maken we de app
groep “Vrienden v. Bethel-Shelter”. Zo kunnen we ook
sneller gebedspunten met jullie delen. Verder zal ik de
groep zo  maken  dat  jullie  alleen  naar  ons  persoonlijk
kunnen reageren, maar niet in de groep, zodat het niet te
veel  berichtjes  heen  en  weer  wordt.  Tegelijk  gaat
Elizabeth in Sliedrecht de Facebook pagina van Bethel-
Shelter bij werken (en Instagram is er nu ook bij).
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Pamela verdeelt de soep (die gemaakt is van palmnoten).

 Juffrouw Millicent overhoort de kinderen een voor een.

Joseph laat zien of hij kan tellen tot tien.

Grote pannen (op bestelling gemaakt in Ghana). 

De crèche groep maakt mooie kleurplaten.

De jongens in Ghana moeten groeten als soldaten.
(meisjes in Ghana groeten op een andere manier)
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