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Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International. 

Vanuit een onwezenlijke, wereldwijde, ontregelde maatschappij, schrijven wij deze brief. 

Alles staat op zijn kop: de zekerheden die 

mensen, dachten te hebben zijn volkomen op 

losse schroeven komen te staan door het zeer 

besmettelijke Corona-virus.  

De enige zekerheid die er altijd is geweest en die 

we altijd hebben gehad, is ons geloof in God, 

onze Vader, de Schepper van hemel en aarde en 

in Jezus Christus, Zijn Zoon.  

En daar willen wij ons aan vastklampen in deze onzekere situatie waarin mensen rondom 

ons besmet raken en ook sterven. 

We kunnen nog zoveel plannen maken maar uiteindelijk is het God, van wie wij volkomen 

afhankelijk zijn, als mens, als gelovige en als bediening. 

Door de uitbraak van het corona-virus hebben we dan ook moeten besluiten om niet naar 

Ghana af te reizen. Pastor Wim zou 27 maart naar Ghana vliegen om de Paasconferentie 

samen met de lokale voorgangers van Houses of Hope Ministries Ghana voor te bereiden.  

Pastor Wim en Sonja hebben in januari 2020 , net voordat het Coronavirus uitbrak, een 

familiebezoek gebracht aan Suriname. Sonja had negen jaar haar familie niet gezien. Dit 

bezoek hebben ze kunnen combineren met vier spreekbeurten in verschillende kerken en 

twee gevangenissen in Suriname. 

 



Het was goed om de familie te ontmoeten maar ook om met de bevriende Surinaamse 

voorgangers de contacten te verstevigen en te dienen in hun kerken. Maar ook om 

gedetineerde mannen te bemoedigen met het Woord van vergeving, hoop en herstel. 

Voorzittend-Oudste Jeroen de Jong van Evangelie Gemeente Reveil in Lelystad zou in april 

voor de tweede keer naar Ghana vliegen om één van de sprekers in de Paas- conferentie te 

zijn. Jeroen is ook bestuurslid van het Bestuur van Houses of Hope Ministries Int. Daarnaast 

zouden er nog vergaderingen zijn geweest, bezoeken aan onze kerken in verschillende delen 

van Ghana en de micro-projecten. 

We hebben alles afgelast en hopen dat in oktober/ november 2020 de situatie dusdanig 

verbeterd is dat wij dan kunnen afreizen naar Ghana. 

Met onze voorgangers-echtparen en hun gezinnen en de kerken voor wie ze 

verantwoordelijk zijn gaat het, naar omstandigheden, goed; zij het dan, dat de situatie in 

Ghana vrij snel begint te verslechteren. Het corona virus grijpt daar snel om zich heen en de 

eerste mensen zijn inmiddels overleden. In Ghana zijn de scholen en universiteiten gesloten. 

Ook verschillende activiteiten van organisaties en kerken zijn stil gelegd. Dezelfde 

veiligheidsmaatregelen welke wij ons in ons land hebben gelden ook in Ghana.  

Pastor Cennick heeft wekelijks verschillende keren contact met de andere voorgangers en 

leiders van de Houses of Hope Kerken  in Ghana. Richard, op zijn beurt 

met de mensen van de micro- projecten en de ontwikkeling daarvan.  

Het grote probleem wat zich in Ghana voordoet, naast de snelle 

verspreiding van het Coronavirus, zijn de woekerprijzen welke men is 

gaan hanteren voor de meest noodzakelijke levensmiddelen als rijst, 

tomaten, etc. Een zak rijst van 25 kg is meer dan honderd procent 

verhoogd van 15,00 euro naar 37,50 euro. Een zak van 50kg kost nu 

75,00 euro. 

Arme Ghanese mensen waren niet of nauwelijks in staat om de oude 

prijs te betalen en leden al vaak honger; dit gaat nog veel meer ellende geven.  

Het gemiddelde inkomen in Ghana ligt op 1,50 euro per dag. 35% van de Ghanese bevolking 

is werkloos. De kinderen in Ghana die naar de basisschool gaan krijgen altijd een maaltijd per 

dag op school. Deze maaltijd missen ze nu ook. Dus ook in onze kerken, waar meestal de 

allerarmsten komen, wordt gebrek geleden. 

Pastor Wim werd afgelopen jaren regelmatig uitgenodigd om te spreken in kerken en 

denominaties, waarna vaak een sprekersvergoeding als gift naar Houses of Hope werd 

overgemaakt. Deze spreekbeurten zijn door deze hele situatie komen te vervallen dus ook 

de donaties. 

In overleg met Ps.Cennick Boateng en de directeur van onze HoH- Non- Profit Organisatie/ 

NGO, zeg maar ANBI org, hebben we besloten om in alle vrijmoedigheid, een oproep te doen 

onder de vrienden van Houses of Hope Ministries Int. en de kerken met wie we contact 
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hebben om te vragen een extra donatie/ gift te geven om de armere families binnen onze 

kerken te kunnen voorzien van een zak rijst. 

De aankopen van de rijst en coördinatie en de verdeling zullen door ps. Cennink en zijn 

vrouw en door oudste Richard Ofori worden gedaan. 

We geloven dat God ons door deze hele situatie heen wil laten zien dat we elkaar, als 

christenen, als mensen, nodig hebben. En dat het gemeenschappelijk delen niet alleen 

bedoelt is geweest voor de eerste gemeente maar juist in deze tijd een ook en als diaconale 

kerk tot zegen mag zijn. 

 

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.      

 

 

 

 

 


