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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana                       
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De  kinderen  van  onze  dagopvang  hebben  momenteel
hun schoolvakantie tot 13 september want dan beginnen
de meeste scholen in Ghana weer. De laatste week van
juli  was hier  topdrukte  met  zoveel  kinderen en mede-
werkers en ook de familie Mensah uit Sliedrecht kwam
een paar dagen op bezoek, wat we zeer op prijs stelden.

Een klein meisje dat Priscilla
heet, huilde met een zere arm,
maar niemand had gezien wat
er gebeurd was. Ze bleek op
haar elleboog te zijn gevallen
en  dat  veroorzaakt  een
lastige  botbreuk.  In  het
ziekenhuis kreeg ze pennen in
haar  arm  met  gips.  Toch
danken wij  God dat  er  altijd
manieren zijn om iedereen te
helpen en onkosten te betalen.

Ondertussen is het gips er weer af en gaat het beter met
Priscilla.   

Eens per maand overleggen wij met het stichtingsbestuur
in  Nederland  en  bidden  dan  samen  en  zoeken  Gods
leiding. Deze keer bespraken we het plan om een nieuwe
kerk te bouwen in een dorp. In 2018 hebben we ook een
kerk  gebouwd  in  een  ander  dorp  waar  sindsdien  een
kleine  opwekking  is  begonnen.  Mensen  die  eerst
vijandig waren, hebben zich bekeerd en zijn nu actieve
leden van de kerk geworden en hoewel het begon met
een paar mensen, komt nu een grote groep uit het dorp in
de kerk. Tijdens ons overleg met de stichting (via Zoom)
kwam  er  gelijktijdig  een  email  van  iemand  die  de
bouwkosten van de kerk wilde betalen, dus dat was als
een  bevestiging.  Omdat  we  vorige  keer  geen  ervaring
hadden, heeft de bouw destijds langer geduurd en meer
gekost. Deze keer hadden we een goed plan gemaakt in
overleg  met  een  ervaren  timmerman.  Het  is  een
eenvoudig ontwerp van een afdak op ijzeren palen met
een stevige betonnen vloer: 9 x 18 meter.  

De  materialen  zoals  hard-
hout,  golfplaten,  palen  en
cement  werden  vόόr  het
weekend gekocht,  zodat we
op maandagmorgen, 29 aug.
gelijk  aan  de  slag  konden.
Onze  eerste  taak  was  het
plaatsen  van  de  ijzeren
palen  op  de  juiste  plek  en
afstand  (zie  foto).  De
volgende  dag  kon  de
timmerman beginnen met de

houten  dakconstructie,  terwijl  anderen  aan  de  vloer
begonnen te werken. Ondertussen organiseerde Pamela
de zusters van de kerk om te koken. Haar plan om de
arbeiders goed eten te geven, stimuleerde het werk zodat
zowel de jeugd als de volwassenen uit het dorp kwamen
helpen. 

Het is mooi om te zien hoe
deze mensen hier  alles  op
hun hoofd kunnen dragen:
houten  balken,  stenen
blokken  en  schalen  water.
We werkten door tot zater-
dagavond en rond acht uur
was het laatste stukje vloer
gestort.  Met  een  voldaan
gevoel  reden  we  in  het
donker weer naar huis. Met
Gods  zegen  is  het  nu
mogelijk om in zes dagen
tijd  een  kerk  te  bouwen
waar  het  hele  dorp  door
veranderd wordt.  Deze kerk predikt  het  evangelie  van
Jezus  Christus  dus  wij  willen  alles  doen  om  hier  te
helpen.

In Sliedrecht was deze maand een zgn. “fair” waar drie
verschillende stichtingen iets mochten laten zien van hun
werkzaamheden. Aanwezig waren de stichting Embrace
voor  Burundi  en  de  MAF  voor  Suriname  en  Bethel-
Shelter voor Ghana. Onze vrienden in Sliedrecht hebben
echt hun best gedaan om er iets moois van te maken. Ze
hadden  grote  foto's  opgehangen  waarmee  de
verschillende projecten in Ghana uitgebeeld werden en
ook  veel  leuke  spulletjes  uit  Ghana  werden  te  koop
aangeboden en de opbrengst was voor Bethel-Shelter. 

We zijn iedereen die geholpen heeft echt dankbaar.  
(Op de volgende pagina nog enkele foto's)
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Oude situatie van de kerk met een slecht afdak. 

De vrouwen brachten ons blokken steen...

Timmerlui bezig met het dak.

Nieuwe situatie van de kerk met een stevig hoog afdak 
en de vloer is hier bijna gereed.

... en houten balken voor het dak.

Zijaanzicht van het nieuwe afdak voor de kerk.
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