
 

Nieuwsbrief oktober 2019 

       

 

Vrienden van Houses of Hope Ministries International. 

Dit is de derde nieuwsbrief van dit jaar.   

Wij willen u graag op de hoogte stellen van de ontwikkelingen van de laatste drie maanden.                                                                                                                         

Juli en augustus waren relatief rustige maanden; Pastor Wim heeft een aantal 

spreekbeurten in een Nederlandse kerken kunnen vervullen tijdens zijn 

revalidatie en na zijn revalidatie periode.  

Op 21 september jl. is Richard Ofori, de directeur van St. Houses of Hope 

Ministries Int. Ghana/ NGO/ ANBI organisatie, in Nederland aangekomen voor 

overleg. Richard is verantwoordelijk voor het opstarten van de micro-projecten 

en begeleiden van de verschillende projecten en het financiële beheer.  

In de eerste week van zijn verblijf hebben wij overleg gehad met St. De Betuwe Wereldwijd in 

Gorinchem. Deze stichting, met wie wij samenwerken, is een hulporganisatie die containers verstuurt 

met hulpgoederen naar o.a. Ghana en andere Afrikaanse landen. Wij helpen hen met het inklaren 

van hun containers in Ghana en zij helpen ons met machines en andere gereedschappen voor onze 

micro-projecten.  

De laatste tijd hebben wij ons gefocust op hoe het staat met de ontwikkeling van de verschillende 

opgezette micro-projecten in Ghana. Daarom heeft Richard in de weken voor zijn vertrek naar 

Nederland alle projecten bezocht en gesproken met iedereen die betrokken is bij een micro-project. 

En het verslag wat hij over de verschillende projecten aan ons heeft gegeven is zeer bemoedigend. 

 

       
 

De meeste projecten bevinden zich nog in de opbouwfase, met uitzondering van het taxibedrijf. Het 

is bemoedigend om te horen dat verschillende mensen stap voor stap meer inkomsten genereren en 

in staat zijn om voor zichzelf een wat beter bestaan op te bouwen dan voorheen. 



    

Er is geld om eten te kopen, om de kinderen naar school te laten gaan en om de huur te betalen. Het 

eerst micro-project wat wij anderhalf jaar geleden hebben opgestart is het taxi- bedrijfje. Door 

middel van de opbrengsten van dit taxibedrijfje hebben wij, in anderhalf jaar tijd, 9000,00 Ghanese 

dollar, dat is ongeveer 1500,00 euro kunnen investeren. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Hierdoor hebben wij vier andere micro-projecten op kunnen te zetten en naaimachines, 

lasapparatuur, keukenspullen en andere apparatuur aan kunnen schaffen om deze projecten van 

start te kunnen laten gaan. 

       

Wij zijn zo dankbaar dat we dit nu deels kunnen realisaren met eigen middelen en door middel van 

giften en donaties welke wij van u ontvangen. Zonder uw giften en donaties zijn we nog niet capabel 

om zelfstandig functioneren in Ghana maar het is wel de visie die wij voor de toekomst hebben. 
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Kerkgebouwen.                                                                                                                                                              

De bouw van onze kerkgebouwen hebben wij de afgelopen maanden even stil moeten leggen. Er is 

geen geld genoeg in kas om de muren van het stenen kerkgebouw in Accra- Asofan te voltooien. Ook 

de bouw van het houten kerkgebouw in Berekum, Brong Ahafo Region hebben we even moeten 

stoppen om dezelfde redenen. Vanwege de open-hart operatie van pastor Wim en de revalidatie 

daarna waren we niet in staat nieuwe acties op te zetten en uit te werken. We willen heel graag 

beide simpele kerkgebouwen voltooien op de middellange termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Drobo, Brong Ahafo Region hebben we het gebouwtje wat we huren om onze kerkdiensten te 

houden in overleg met de eigenaar toch nog een jaar langer kunnen huren. Hij had ons eerder laten 

weten dat het gebouwtje zelf wilde gaan gebruiken. Dat geeft ons ieder geval wat meer tijd om naar 

een ander gebouw uit te kijken. 

Kerken                                                                                                                                                                                    

De activiteiten van onze vijf kerken in Ghana gaan gewoon door; de gebruikelijke bidstonden en 

Bijbelstudies door de week en op zondagmorgen de erediensten. Ook de evangelisatie is hier een 

onderdeel van.   We zien hierdoor een groei in de verschillende kerken. Tijdens onze 

bestuursvergadering in Nederland hebben wij nog eens benadrukt hoe belangrijk de training van 

onze lokale pastors en hun leiders is. Heel veel kerken in Ghana interpreteren en brengen het 

Evangelie als prosperity- evangelie. Het Evangelie wordt door hen gebruikt als business. De 

voorgangers worden schatrijk en de mensen blijven arm ondanks al mooie beloften. Wel, u kunt zich 

voorstellen dat we liever geen leraren uit deze kerken aantrekken om onze mensen te onderwijzen.  

Wij hebben degelijke christelijke leiders nodig, die bereid zijn op eigen kosten, voor een aantal 

dagen, een inzet willen doen op het zendingsveld om onze leiders te trainen. Om een Griek met de 

Grieken te zijn zoals Paulus dat aangeeft in zijn brieven. Inmiddels hebben wij een aantal mensen 

benaderd om ons te komen helpen en we staan open om in gesprek te gaan met andere 

voorgangers/ leiders. 

 

 

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. 



 

Houses of Hope Ministries International  |  Postbus 2012, 8203 AA- Lelystad, Nederland  

www.hoh-ministries-int.com  |  info@hoh-ministries-int.com  | KvK 32159002 

Donaties en giften: Rabobank: IBAN: NL66 RABO 0153 4276 47 

PayPal: info@hoh-ministries-int.com 

 

Op 7 oktober 2019 tot 20 november gaat “Mission Ghana 2019” van start en vliegen pastor Wim 

Odendaal en Directeur Richard Ofori terug naar Ghana. Een drukke periode van urenlange reizen, 

spreekbeurten, onderwijs, projecten bezoeken en vergaderen breekt dan aan. Op 1 en 2 november 

hebben het jaarlijkse Leader Seminar met alle voorgangers en leiders van de Houses of Hope 

Ministries Int. Kerken in Ghana te Berekum. 

 

Al met al een enerverende tijd. Wij vragen, in alle vrijmoedigheid, om ons te blijven ondersteunen 

financieel en ons te gedenken in uw gebeden omdat het de eerste grote reis is na de zware 

hartoperatie en revalidatie van pastor Wim in februari 2019. 

  

In Christus met u verbonden, 

Pastors Wim and Sonja Odendaal 

Dienstknechten van de Here, onze God. 

 
Founders van Houses of Hope Ministries International, 

Suriname, Baltimore, USA & Ghana.    

  

 

 

 


