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Momenteel  zijn  er  ongeveer  70  kinderen  die  de
dagopvang  bezoeken.  Een  ervaren  schooljuf,  Stella,
heeft  ons  team versterkt  en  wij  hopen dat  ze  zo lang
mogelijk  zal  blijven.  Er  werken  op  dit  moment  elf
personen bij ons en iedere morgen begint de groep met
een uur Bijbelstudie en gebed. Afgelopen week gaf ik les
uit Johannes 16 waar de Heer Jezus belooft dat wij de
Vader zullen vragen in Zijn (Jezus) naam. Ik vroeg hen
om  te  getuigen  of  God  de  Vader  hun  gebeden  ook
verhoord  had?  De  meerderheid  van  de  medewerkers
vertelde hoe ze de afgelopen jaren erg in de problemen
hadden gezeten en tot de Heer hadden gebeden en hoe ze
daarop in contact waren gekomen met Bethel-LoveCare.
En hoe de Vader sindsdien had voorzien in hun nood.
Een  kleine  bijdrage  iedere  maand,  maakt  voor  deze
mensen een groot verschil. Er werken bij ons verschil-
lende moeders van drie of vier kinderen, die in de steek
waren gelaten door hun man. Het verblijdt  ons dat zij
toch God de eer geven en weten dat de Vader hun gebed
heeft  verhoord  door  de  Heer  Jezus  en  wij  mogen
allemaal een schakel zijn in Gods koninkrijk. 

       
De  kerk  die  begin  sep-
tember werd gebouwd, is op
2 oktober officieel geopend
met  het  doorknippen  van
een lintje en een feestelijke
kerkdienst.  Het  is  fijn  te
zien  hoe  deze  mensen  zo
blij zijn met een eenvoudige
plek voor hun samenkomst.
Nu we weten hoe het moet
en wat het kost, kunnen we
vaker  zulke  eenvoudige
kerken  bouwen  op  andere

plaatsen. De evangelist Christian Savi, is druk bezig in
verschillende dorpen om het evangelie te brengen en wij

hopen  hem  zo  te  blijven  ondersteunen  alsmede  met
Bijbels. Hij kwam met het een verzoek om 20 Bijbels en
terwijl ik van plan was deze Bijbels te kopen, kwam er
diezelfde week bericht van de familie Schep die nog veel
meer  Bijbels  wilde  schenken  aan  een  zekere  Engelse
evangelist, Jason, die ook in Ghana werkt. 

Nu zijn Bijbels hier bijzonder goedkoop en zo lukte het
om met de gift wel 590 nieuwe Bijbels  te kopen, veel
meer  dan  verwacht.  Met  zoveel  Bijbels  kunnen  wij
meerdere evangelisten helpen en zoveel andere mensen.

Terwijl  ik  mij  heb  ingezet  voor  Bijbels,  heeft  Pamela
zich ingezet voor de kinderen. Ze  kookt voor een echt
grote groep mensen en maakt zich soms zorgen om de
voedselprijzen.  Hoewel  de  Bijbels  goedkoop  zijn
gebleven, is voedsel erg duur geworden want er is sinds
enkele maanden een financiële crisis in Ghana en veel
buitenlandse investeerders  zijn  vertrokken wat  tot  nog
hogere inflatie leidt.  Daarom danken wij  God voor de
sponsors van Bethel-Shelter die zo trouw blijven helpen
hoewel wij steeds horen hoe het leven in Nederland ook
veel  moeilijker  is  geworden.  Wij  willen  u  daarom
nogmaals zegenen en gedenken in onze gebeden. 

Regelmatig mogen wij in verschillende kerken prediken
en  onderwijs  geven.  De  mensen  in  Ghana  zijn  niet
verlegen om naar voren te komen en hun hart nogmaals
aan de Heer te geven tot ware bekering. Het geloof in
God is hier heel sterk en wij mogen hen juist wijzen op
de  Heer  Jezus  als  enige  Redder  en  hen  oproepen een
heilig leven te leiden, volledig aan Hem toegewijd. 

Ondertussen vragen wij gebed dat we iedere maand de
kinderen van Bethel-Shelter  kunnen blijven voeden en
onderwijzen  en  de  armste  mensen  mogen  blijven
ondersteunen ondanks de financiële crisis.    
   

(Op de volgende pagina nog enkele foto's)
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v.l.n.r. Emmanuella, Florence, Pamela en Hannah 
De drie meisjes kwamen als oud leerlingen op bezoek.

Op 30 september hebben we houten windveren ….

Touwtrekken op vrijdagmiddag. 

Zoveel mooie Bijbels om uit te delen.

...rondom het dak getimmerd ter bescherming van de
golfplaten. 

Klik op de foto om het filmpje te bekijken.

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.

http://bethel-shelter.com/
https://www.instagram.com/bethelshelter
http://www.facebook.com/bethelshelterghana
https://youtu.be/-J28oTHmO18

