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Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International. 

Er is zo het één en ander gebeurd in de afgelopen maanden 

waardoor we onze programma’s moesten bijstellen. Vlak voor de 

kerstdagen van 2018 kreeg Ps. Wim van de cardioloog te horen dat 

het functioneren van de hartklep voor de aorta sterk achteruit 

gegaan was en dat hij niet mocht vliegen maar eerst een open hart- 

operatie moest ondergaan. De geplande reizen naar Suriname en 

Frans Guyana konden hierdoor niet doorgaan. In juni 2018 was zijn 

kransslagader al gedotterd en een stand geplaatst . Dit hadden we totaal niet verwacht. Ook de 

missiereis naar Ghana in maart en april 2019 moest gecanceld worden omdat de revalidatie na deze 

zware operatie zeker drie maanden zou gaan duren. Op 14 februari 2019 is de operatie succesvol 

uitgevoerd in het VU- ziekenhuis in Amsterdam en Ps. Wim zit middenin de herstelperiode. In de 

maand mei hoopt pastor Wim de activiteiten van spreekbeurten, meetings, etc. weer op te pakken. 

In augustus / september 2019 mag er volgens de hartchirurg weer met reizen worden begonnen. De 

mens wikt maar God beschikt! 

In overleg met onze voorgangers in Ghana hebben wij hierom besloten om de jaarlijkse Easter 

Convention 2019 in Berekum, Brong Ahafo Region , Ghana , dit jaar niet door te laten gaan. Er waren 

voorgangers uit Suriname en Nederland uitgenodigd om te komen spreken. Een aantal van deze 

voorgangers zal nu op een later tijdstip naar Ghana komen om te spreken en les te geven tijdens het 

Leadersseminar van eind oktober 2019. 

Kerk in Accra-Asofan 

 

        
 

De bouw van het kerkgebouw in Accra-Asofan vordert stap voor stap. Zo gauw er weer wat geld aan 

giften binnenkomt voor de bouw,  worden er nieuwe betonblokken door ons zelf gemaakt.  Op dit 

A
C

C
R

A
- A

SO
FA

N
 



moment worden de betonnen pilaren gestort om het dak en de constructie verder te ondersteunen. 

In de avonduren worden er nu wekelijks gebedsdiensten gehouden en zo gauw we iets verder zijn 

met de bouw kunnen we ook beginnen met de zondagmorgen samenkomsten. 

 

De actie “Bouwstenen voor Ghana” is twee maanden geleden gestart 

om donaties te krijgen om stenen te kopen voor de verdere afbouw 

van de kerken. Wij hebben het fundament van één kerk kunen 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, Brong Ahafo Region. 

 

 

Kerk Berekum. 

In de komende weken zal er begonnen worden met de dakconstructie van het kerkgebouw in 

Berekum-Kato. We hebben de bouw een aantal weken on- hold gezet vanwege gebrek aan geld, 

maar af gelopen week hebben we een gift ontvangen van een bevriende pastor en kerk in 

Amsterdam die het mogelijk maakt om met de uitvoering te beginnen. 

Kerken Sunyani, Kato, Agogbloshi.                                                                                                                                             

De andere kerken van Houses of Hope Ministries Int. In Sunyani, Kato, Drobo  en in de slum van 

Agogbloshie stabiliseren en het geweldige nieuws is dat met de Paasdagen er een doopdienst zal zijn 

met twaalf dopelingen uit twee van onze kerken uit de Brong Ahafo Region. Pastor Cennick zal als 

overseer van onze kerken in Ghana deze doopdienst leiden samen met de pastors van deze kerken.  

Wij vragen uw gebed voor de broeders en zuster van  onze kerk in Drobo want het leger heeft na de 

ongeregeldheden van vorig jaar (waarbij doden zijn gevallen), de avondklok niet opgeheven en dat 

betekent dat niemand na zes uur in de avond tot zes uur in de morgen zich op straat mag vertonen. 

Pastor Isaak en de Gemeente kunnen daarom alleen op zondag activiteiten ontplooien omdat de 

meeste mensen zes dagen in de week moeten werken om wat geld te kunnen verdienen.  

Stg. Houses of Hope Int. NGO Ghana.                                                                                                                                           

Eind van deze maand wordt een nieuw micro- project gestart. Hanna, de vrouw van Pastor Isaak van onze kerk 

in Drobo is kapster. Ze heeft geruime tijd terug 

aangegeven dat ze graag als ondernemer een kleine, 

simpele kapsalon wil openen. Na de nodige 

marketing zijn we tot de conclusie gekomen dat er 

een goede mogelijkheid in zit om dit een succes te 

laten worden.  

Richard Ofori de directeur van onze NGO in Ghana is 

verantwoordelijk voor de uitwerking van deze 

kleinschalige projecten. Hij zal in de komende tijd in 

Drobo zijn om samen met onze mensen daar het 

project te starten.  

Help je ook mee bouwen?  

Doel: 4.000 stenen á 80 cent. 

Kerk Accra Kerk Drobo 

Hannah’s Kapsalon 
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Door deze micro-projecten zijn we in staat, om de over het algemeen zeer arme mensen, binnen 

onze kerken te helpen om een eigen inkomen te genereren. Zo kan hun gezin/ leven meer stabiliteit 

en waarde krijgen en zijn ze niet meer afhankelijk van anderen. Er wordt nog steeds honger geleden 

en het is niet zo van zelfsprekend dat er iedere dag voedsel is voor de kinderen en volwassenen. Als 

voorbeeld: Pastor Isaac geeft les op een lagere school in Drobo. Hij werkt vijf dagen per week en 

verdient 150,00 Ghanese dollar per maand, omgerekend is dat 25 euro. Daarnaast verbouwt hij 

kleinschalig z’n eigen groenten. In de komende maanden willen wij hem helpen deze groetentuin uit 

te bouwen zodat hij ook wat kan verkopen op de lokale markt. En toch dienen ze de Here met 

vreugde!!! Wat zijn wij bevoorrecht in ons land Nederland! 

Wij zouden u willen uitnodigen om te overwegen  als vrienden van Houses of Hope Minitries Int. ons 

werk te ondersteunen.  

Dat zou kunnen met een eenmalig bedrag of met een maandelijks vast bedrag. Uw giften zijn 

aftrekbaar, omdat wij een erkende AMBI- organisatie zijn. 

Voor alle duidelijkheid: deze giften zijn voor de bediening en niet voor ons als echtpaar omdat wij 

ons eigen inkomen hebben.  

We danken u voor al uw gebeden, geestelijke en financiële ondersteuning! 

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.      

 

 

 


