Nieuwsbrief december 2019

Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International.
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019.
Een bewogen jaar zowel in ons persoonlijke leven en in de bediening. Het jaar begon met het
afzeggen van de geplande reis naar Suriname in januari en ook de reis naar Ghana in maart van dit
jaar. Vanwege de onverwachte, noodzakelijke openhartoperatie van Ps. Wim. Dat betekende alle
geplande spreekbeurten in Suriname cancelen en de voorbereiding van de Paasconferentie 2019 in
Ghana uitstellen. De operatie in februari en de revalidatieperiode daarna, zijn goed en succesvol
verlopen. In april en de daaropvolgende maanden kon Ps. Wim langzamerhand weer beginnen met
spreekbeurten. In september kreeg hij toestemming van de cardioloog om te reizen.

Bezoek
In september tot begin oktober is Richard Ofori, de directeur van onze
Stg. Houses of Hope Ministries Int/ NGO Ghana in Nederland geweest.
We hebben hem uitgenodigd om als bestuurder mee te denken en te
overleggen op welke manier we gestarte en nog te starten microprojecten kunnen ontwikkelen. Ook de contacten met de kerken en
personen die ons ondersteunen, waren in dit kader erg belangrijk. Het
bezoek aan een hulporganisatie, met wie wij samenwerken, was
belangrijk omdat zij gebruikte machines en gereedschappen repareren
en deze naar organisaties in verschillende Afrikaanse landen sturen. Wij
kopen regelmatig machines en gereedschappen bij hen voor onze microprojecten en klaren bovendien de containers voor hen in die ze naar
Ghana sturen.
Missie Ghana oktober- november 2019
Op 7 oktober is Ps. Wim naar Ghana vertrokken om de verschillende Micro- projecten te bezoeken
welke in dit jaar gestart zijn, kijken hoe deze zich ontwikkelen en om te overleggen met de mensen
hoe we meer rendement uit de projecten kunnen halen. Ook het bezoeken en bemoedigen van onze
Houses of Hope Int. Kerken in Ghana was een van de prioriteiten. Dus veel reizen, want de afstanden
in Ghana zijn groot, de wegen over het algemeen slecht en het verkeer erg druk en chaotisch. De
kerken stabiliseren zich, nieuwe mensen komen binnen en de afgelopen jaren hebben wij twee
doopdiensten gehad.

Leaders seminar

Op 25 en 26 oktober hebben we het leader seminar gehouden in Berekum, Brong Ahafo Region. Er zij
twee dagen onderwijs gegeven door de voorgangers van onze kerken. Daarnaast overleg met de
verschillende voorgangers en leiders over de ontwikkeling binnen onze kerken. De bouw van onze
twee kerkgebouwen in Accra en Berekum kwam ter sprake. Er is besloten dat de dakconstructie van
het kerkgebouw in Berekum prioriteit krijgt en voor eind maart klaar moet zijn, zodat we onze
Paasconferentie 2019 in dit gebouw kunnen houden. Dat betekent opnieuw uitstappen in geloof,
want daar is een bedrag van ongeveer duizend euro voor nodig.
Het internationaal bestuur is in de afgelopen periode tot de conclusie gekomen, dat het leiderschap
van de kerken in Ghana meer onderwijs nodig heeft, om de kerken naar een ander geestelijk niveau
te brengen. Senior- pastor Cennick Boateng gaat in januari 2020 beginnen bij Radiant Bible University
met een studie theologie (geaccrediteerd door Grace Bible University, USA). In de tweede helft van
komend jaar gaat past. Emmanuel Kwame Darteh ook studeren, zodat zij samen in staat zijn in de
komende jaren de andere voorgangers en leiders te onderwijzen en beter inzicht te kunnen geven in
het Woord.
Wij zijn dankbaar voor alles wat wij het af afgelopen jaar, mede door uw hulp, tot stand konden
brengen.

Kerkgebouw
Het kerkgebouw in Accra is inmiddels halverwege. Het dak is klaar, de betonvloer is gestort en de
helft van de muren zijn opgetrokken. Zodra er weer meer giften binnenkomen kunnen we de muren
verder afbouwen. Daarna volgen de deuren en de ramen, maar dat zal meer tijd kosten.
In Berekum zijn we bezig de dakconstructie verder af te ronden, zodat in de komende maanden de
dakplaten gelegd kunnen worden.

Help je ook mee bouwen?
Doel: 4.000 stenen á 80 cent.
De actie “Bouwstenen voor Ghana” is in volle gang. We zoeken
donateurs die stenen willen kopen voor de bouw van onze kerken.
Wij hebben het fundament van één kerk kunnen leggen met de
donaties die wij ontvangen hebben. Het gaat om de kerken Houses
of Hope kerk Accra- Asofan en de House of Hope kerk in Berekum
en Drobo, Brong Ahafo Region.

Twee nieuwe micro- projecten.
1. Kapsalon in Drobo.
2. Restaurant/straatverkoop in Sunyani.
Door deze nieuwe projecten hebben gezinnen nu iedere dag te eten en kunnen hun kinderen naar
school.
Nana, een oudste van onze kerk in Accra, heeft vorig jaar in het kader van een micro-project zijn
opleiding als kleermaker afgerond. Op dit moment voeren wij herstelwerkzaamheden uit aan de
winkel-werkplaats, welke we als micro-project aan Nana verhuren. Begin januari 2020 gaat zijn
bedrijf van start.

Drie mensen in opleiding
Pastor Cenninks vrouw Stella, is in het tweede jaar van haar opleiding als hoofdverpleegster.
Emmanuel, een jonge broeder van onze kerk in Berekum, volgt een opleiding als lasser. Ahmed
Buhari Annan, een jonge moslim, hebben wij afgelopen jaren ondersteund met zijn opleiding tot
voedseldeskundige. Hij heeft dit jaar zijn opleiding afgerond met een BA-diploma.
Zo mogen we samen met u aan de weg timmeren, de goede boodschap brengen en deze geestelijk
en praktisch gestalte geven. We willen u daarom in alle vrijmoedigheid vragen, om ons te blijven
ondersteunen met uw gebeden en financiën, zodat wij de visie welke God aan ons gegeven heeft,
verder uit kunnen werken in het jaar wat voor ons ligt.

De kerken uit Ghana en wij wensen u,
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2020 toe .
Pastors Wim en Sonja Odendaal
Dienstknechten van de Here, onze God.
Founders van Houses of Hope Ministries International,
Suriname, Baltimore, USA & Ghana.
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