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Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International. 

We willen jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van onze bediening in Ghana in 

de laatste drie maanden.  

Het Covidvirus heeft in Ghana nog niet zijn hoogtepunt bereikt. De verspreiding van het virus 

onder een bevolking van 30 miljoen mensen over een gebied dat 6 maal groter is dan 

Nederland zal veel meer tijd nemen en moeilijk onder controle zijn te krijgen door de haast 

niet te controleren landsgrenzen met de buurlanden Togo, Burkino Faso en Ivoorkust.                                                        

Dit zijn de cijfers begin van de tweede week 

van juli 2020:                                                                            

Bevestigd 22.822, Hersteld 17.564, Doden 

129.                                                                                  

On- officieel zullen deze cijfers aanzienlijk 

hoger liggen. 

Er is nog steeds een gedeeltelijke lockdown. Openbaar vervoer is mogelijk met dezelfde 

restricties als in ons land, anderhalve meter afstand en altijd en overal mondbescherming. 

De kerken mogen weer samenkomsten houden als men de voorschriften in acht neemt zoals 

boven omschreven. Niet zingen, niet dansen tijdens de samenkomsten, wat in een Afrikaans 

land als Ghana haast ondenkbaar is.  

Met onze leiders in Ghana hebben we vrijwel dagelijks contact. We zijn dan ook goed op de 

hoogte van de ontwikkeling binnen de kerken van Houses of Hope Ministries Int.                       

De afgelopen maanden zijn best moeizaam geweest voor de verantwoordelijke 

voorgangersechtparen om hun gezinnen te onderhouden en daarnaast met de broeders en 

zusters in contact te blijven tijdens de weken dat je niet bij elkaar mocht komen. Niet 

iedereen heeft een mobiele telefoon en al heb je er één, dan is er vaak geen geld voor 

beltegoed omdat je nauwelijks geld hebt om eten te kopen. Heel belangrijk is dan toch het 

opzoeken van je mensen en om op gepaste afstand te horen waar de noden, de problemen 

liggen, maar om ook positieve berichten te horen. Elkaar te zien op afstand, te praten, te 

bidden, te bemoedigen zijn altijd al hele belangrijke factoren en speciaal in deze tijd. Dat 

betekende, vooral in de eerste paar maanden, dat onze voorgangers heel wat kilometers te 

voet moesten afleggen. Het openbare vervoer mocht niet rijden en soms was er geen geld 

om dat te betalen. 



In Accra heeft het pastors echtpaar Cenninck en Stella Boateng 

samen met de  leiders de samenkomsten en de wekelijkse 

bidstonden hervat. We hebben het voorrecht om een kerk in 

aanbouw te hebben in Accra-Asofan. Op de korte en middellange 

termijn streven we ernaar om te muren verder op te trekken en 

om raam en deurkozijnen te kunnen plaatsen. 

Ook Pastor Daniel en zijn vrouw zijn in Berekum, Brong Ahafo 

Region weer begonnen met de samenkomsten. Nu de lock down 

wat versoepeld is kan de timmerman beginnen met het leggen van 

de dakplaten op de houtconstructie van de kerk van Ps. Daniel in 

Berekum. In principe zou er dan eind augustus begonnen kunnen 

worden met de samenkomsten in het eigen kerkgebouw. Stapje 

voor stapje kunnen dan de houten wanden opgetrokken worden 

en het raam en de deurkozijnen geplaatst worden.  

Pastor Emmanuel en zijn vrouw Gladisch kunnen momenteel nog 

niet beginnen met het hervatten van de samenkomsten, omdat 

hun kerkdiensten in een schoolgebouw plaats vinden. De regering 

heeft nog geen toestemming gegeven om de scholen te 

heropenen. 

Pastor Isaac en Hanna Paddi zijn ook in Drobo weer gestart met de 

samenkomsten. We hebben daar vorig een gebouwtje gehuurd 

voor drie jaar zodat we ons kunnen focussen op samenkomsten en 

op de ontwikkeling van de kerk. Op een langere termijn uit willen 

kijken om daar een eigen kerkgebouw neer te kunnen zetten. 

Pastor Isaac is druk bezig om zijn eigen 

landbouw- en groentetuin te 

ontwikkelen. Vorig jaar was hij 

begonnen kleine groentebedden aan te 

leggen en kon al redelijk veel groenten, 

verschillende soorten bonen en bladgroenten oogsten inclusief 

maïs, komkommer, peper, cassave en yam. In deze moeilijke tijd 

met het Covid-19 virus vielen alle inkomsten weg voor de meeste 

van onze voorgangers echtparen en ook de mensen in onze 

kerken. Juist dan is een groentetuin belangrijk omdat je niet 

alleen je eigen gezin kunt voorzien van verse groenten en 

misschien nog wat kunt verkopen, maar ook de arme gezinnen in 

onze kerken kunt helpen. 

De opgezette microprojecten hebben afgelopen maanden 

stilgelegen door de strenge lockdown. We hopen dat in de 

komende tijd de dameskapsalon in Drobo, de straatverkoop van maaltijden in Sunyani en 

het naaiatelier in Accra weer open kunnen. 
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Het wordt weer opbouwen op alle fronten.  

Onze kerken in Ghana maar ook de kerken in het algemeen hebben niet alleen een 

geestelijke functie maar zeker een diaconale functie in deze moeilijke tijd.                                  

In Ghana proberen we dat in de praktijk te brengen. Mede dankzij uw extra giften zijn we de 

afgelopen maanden in staat geweest om de armen binnen onze kerken van basisvoedsel te 

voorzien. Dat betekent dat gezinnen en ook alleenstaanden die niets te eten hebben in ieder 

geval één keer per dag een bord rijst kregen om te eten. Normaal krijgen kleine en jonge 

kinderen die naar een basisschool gaan op school een maaltijd op school. Dit is ook 

weggevallen. Het is schrijnend maar we zijn blij iets te kunnen doen. 

Eind februari en eind maart hebben wij vanuit Nederland een aantal dozen met kleding voor 

kinderen en volwassenen, een computer voor ons kantoor, keukenspullen en matrassen per 

boot naar Ghana gestuurd. Door de ontregeling van het hele maatschappelijke systeem zijn 

deze dozen tot op heden nog niet afgeleverd; maar we blijven geloven dat God alles onder 

controle heeft. 

Omdat het er niet naar uit ziet dat er op korte termijn verandering komt in de humanitaire 

situatie van Ghana proberen we als bestuur van HoH-Ministries Int. In overleg met het 

thuisfront  in Nederland te kijken hoe we een nieuwe actie op kunnen zetten om wat meer 

geld te vrij te kunnen zetten om basis voedsel, als rijst, bonen en olie  te kunnen kopen voor 

de mensen in onze kerken welke echt van onze hulp afhankelijk zijn. 

Wij zijn dankbaar voor alle gebeden en financiële ondersteuning welke we maandelijks van u 

ontvangen. Ze zijn een grote bemoediging voor onze broeders en zusters in Ghana en ook 

voor ons. Het bemoedigt ons om door te gaan en op de bressen te blijven staan, ondanks 

alle problemen rondom ons. We weten een ding, onze God is een trouwe God en Zijn 

beloften zijn , Ja en Amen! 

We willen u, in alle vrijmoedigheid, vragen om ons te blijven ondersteunen, geestelijk en 

financieel, zodat we door kunnen gaan met dit prachtige werk .In Christus met u verbonden, 

 

Pastors Wim en Sonja Odendaal 
Dienstknechten van de Here, onze God. 
 
Founders van Houses of Hope Ministries International, 

Suriname, Baltimore, USA & Ghana.      

 

 

 

 

 


