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Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International. 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018.                                                                                                  
Het is een jaar van nieuwe ontwikkelingen geweest.  

De Paasconferentie 2018 in Sunyani. Het bezoek aan Nederland in mei en juni 2018 van Pastor 
Cennick en zijn vrouw Stella, onze overseers van de HoH -kerken in Ghana. De ontmoeting en 
kennismaking van hen met het hoofdbestuur van Houses of Hope Ministries Int. en met de ons 
ondersteunende vrienden en kerken. De spreekbeurten waar ze voor uitgenodigd waren; het 
interkerkelijke ontbijt met de ons ondersteunende vrienden en vertegenwoordigers van 
verschillende kerken. Het was een boeiende en enerverende tijd. 

Hoh- Kerk Accra- Asofan. 
De kerk in Accra- Asofan waar pastor Cennick en zijn vrouw de 
voorgangers zijn is afgelopen jaar door veel strijd gegaan. 
Mensen zijn gekomen en gegaan omdat er geen eigen ruimte 
beschikbaar was om de diensten te houden; er werden weer 
openluchtdiensten gehouden zoals vroeger maar in de 
regentijd is dat niet te doen. 

We zijn sinds augustus 2017 bezig geweest om de kavel die 
we in Accra- Asofan hadden gekocht op onze naam te krijgen. 
In september 2018 was het zover dat wij met de bouw van 
onze moederkerk in Accra konden beginnen. Dankzij een 
aantal giften kon de fundering en de houten constructie 
opgezet worden en de dakplaten worden gekocht.  

Een timmerman (broeder) met zijn team konden toen 
beginnen met de dakgoten en het leggen van de dakplaten. 
Inmiddels ligt het dak erop en zijn we begonnen met 
aanleggen van electriciteit. De vloer is geëgaliseerd en 
langzaamaan kunnen we beginnen met het opbouwen van de 
muren op de manier zoals dat in Afrika gaat. Zo gauw er weer 
wat geld aan giften en donaties binnen komt, kunnen de 
muren weer wat verder opgetrokken worden en de 
betonvloer en het podium worden gestort. In januari 2019 
zullen de eerste samenkomsten worden gehouden in de 
nieuwe kerk ook al zijn er nog geen muren. Heel gebruikelijk 
in Ghana. 



Ook zijn we deze maand met de actie “Bouwstenen voor 
Ghana” gestart om donaties te krijgen om stenen te kunnen 
kopen om de kerk verder af te bouwen en om het fundament 
te leggen voor onze Houses of Hope kerk in Berekum, Brong 
Ahafo Region. In onze nieuwsbrief van augustus 2018 hebben 
we hier al het een en ander over verteld. 

 

HoH- kerk Agogbloshie 

De samenkomst in onze HoH- kerk op de vuilnisbelt van Accra/ Agogbloshie slum had een verassing 
in petto. Er waren een aantal jonge wedergeboren jonge mannen met een moslim achtergrond van 
de stammen uit het noorden van Ghana lid geworden van onze kerk. Vurige mannen, stuk voor stuk 
gaven ze een prachtige getuigenis van wat God had gedaan in hun levens. Ze dansten op de 
traditionele manier en zongen voor God in hun stamtaal uit het noorden Ghana in deze samenkomst. 
Wat een bemoediging! Pastor Paul doet prachtig werk in de slum. 

 
HoH- kerk Drobo Brong Ahafo Region.                                                                                                                         

Onze kerk in Drobo ook in de Brong Ahafo Region, op de grens met Ivoorkust heeft nog steeds te 
maken met een avondklok. Mensen mogen na zes uur savond tot de volgende morgen zes uur niet 
buitenhuis. In oktober is er een conflict geweest tussen twee stammen in dat gebied waar doden en 
een behoorlijk aantal gewonden zijn gevallen. Omdat de situatie dreigde te escaleren heeft het leger, 
in opdracht van de regering, in gegrepen en de situatie onder controle gebracht. De situatie is nog 
steeds gespannen. Dat betekent voor de kerk in Drobo dat er in de avonduren geen bidstonden of 
Bijbelstudie gegeven kunnen worden en dat zich alle activiteiten concentreren op de zondag.  

Gelukkig heb ik een paar dagen voor het conflict uitbrak Ps. Isaac, zijn vrouw en de kerk nog kunnen 
bezoeken en het Woord kunnen delen. Ook heeft een team van leiders onder leiding van Ps. Isaac en 
zijn vrouw toestemming van het leger gekregen om in november j.l, deel te nemen aan het Leaders 
seminar in Berekum.  

Help je ook mee bouwen?  
Doel: 4.000 stenen á 80 cent. 

Kerk Accra Kerk Drobo 



HoH-kerk Sunyani, Brong Ahafo Region. 

De HoH- kerk in Sunyani ontwikkelt zich gestaag. Pastor Emmanuel heeft zijn, verplichte jaar National 
Service, civiele dienstplicht afgerond en is op zoek naar een nieuwe baan als onderwijzer. Hij en zijn 
vrouw hebben visie voor evangelisatie en dat werpt zijn vruchten af. De kerk groeit en is redelijk 
stabiel en het was verheugend om tijdens mijn bezoek te zien hoeveel jonge mensen er in zijn kerk 
komen. Pastor Emmanuel is in Sunyani begonnen met het verspreiden van een deel van de 3000 
boeken met Bijbelstudies van pastor Hessel Hoefnagel uit Urk. Deze boeken hebben we in Accra 
laten drukken bij de drukkerij van de Assemblies of God in Ghana. De stichting Lecture Ministries uit 
Urk heeft de kosten van het drukken betaald. De opbrengst door de verkoop van de boeken van de 
boeken is voor de bediening Houses of Hope Ministries Ghana. 

  

HoH- kerk Berekum, Brong Ahafo Region. 

Pastor Daniel heeft afgelopen jaar veel weerstand ondervonden van de moslimgemeenschap die 
rondom het armzalige kerkgebouwtje woont waar we onze kerkdiensten houden; dit gebouwtje 
heeft geen ramen en deuren en de geiten lopen in en uit en plassen en doen hun behoefte binnen en 
buiten het gebouw; de stank is soms niet te harden. 

Daarom is de kerk in Berekum onder leiding van pastor Daniel, begonnen met open lucht bidstonden, 
op de kavel waar we in januari 2019 het fundament hopen te leggen van ons nieuwe kerkgebouw. 
Uitstappen in geloof, samen met je kerk met een visie en een doel voor ogen.  

De visie en het doel op korte termijn is om onze Eastern Convention in april 2019 onder het dak van 
deze kerk te kunnen houden. Het fundament moet nog gelegd worden, de dakconstructie nog 
opgezet worden; het geld is er nog niet maar we geloven dat God zal voorzien zoals Hij in de 
afgelopen 19 jaar van onze bediening altijd gedaan heeft.  
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Al met al kunnen wij met een dankbaarbeid in ons hart terugkijken op het jaar 2018 wat bijna achter 
ons ligt en vol verwachting in geloof uitzien naar het jaar 2019. 

Wij willen u ook bedanken voor al uw gebeden, geestelijke en financiële ondersteuning in het jaar 
2018. Ook denken we terug aan de geweldige inzet welke broeders en zusters hebben gedaan door 
activiteiten te ontplooien om op deze manier fondsen te werven zodat we konden beginnen met het 
bouwen van twee eenvoudige kerken. Het is een grote bemoediging voor ons geweest! 

Sonja en ik wensen u, samen met voorgangers en teams van Houses of Hope Ministries 
International Nederland, Suriname, Ghana en Baltimore: 

 

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019 

 

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.      

 

 

 


