Nieuwsbrief oktober 2020
Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International,
Graag willen wij de laatste ontwikkelingen met u delen.
In Ghana zien we een stabilisatie en zelfs een daling van de besmetting met Covid-19. Wel
zijn er nog steeds strenge maatregelen die gehandhaafd worden. Het lijkt, in tegenstelling
tot Europa, de goede kant op te gaan al is er nog een lange weg te gaan.
Kerken
We zijn heel blij dat in onze HoH-Int. Kerken niemand is getroffen door het Covid-19 virus.
Dat is iets om dankbaar voor te zijn want vaak zie je in Afrikaanse landen dat juist onder het
arme deel van de bevolking de infecties het meest voorkomen.

De gedoneerde rijstzakken worden door de broeders en zusters van onze kerken verdeeld
in kleinere zakken. Om te verdelen onder de armere gezinnen in de kerken.

Het verheugende nieuws is dat we, door hulp te geven aan de mensen in onze kerken, een
sterkere samenhorigheid is ontstaan en grotere betrokkenheid bij elkaar. Dat is de basis van
het Christen zijn. Liefde tot God en liefde voor elkaar en opbouw van de gemeente.
Het kan in Afrika soms heel moeilijk zijn voor voorgangers van kerken die geen
welvaartsevangelie prediken maar zich puur bezig houden met het Woord van God en liefde
tot de naaste en hun herderlijke taken onder de allerarmsten. Veel zgn. pastors gaan voor
het snelle geld en ze beloven gouden bergen, maar bekommeren zich totaal niet om
mensen, laat staan de schade die ze veroorzaken aan het Christendom.

Help je ook mee bouwen?
Doel: 4.000 stenen á 80 cent.
We vestigen uw aandacht opnieuw op onze lopende actie
“Bouwstenen voor Ghana”. 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.

In augustus jl. hebben we het dak kunnen leggen op het kerkgebouw van onze House of
Hope Ministries kerk in Berekum. Ondanks dat wij minder giften binnen krijgen dan voor de
Covid-19 crisis zijn we, na een aantal maanden sparen, in staat geweest om het dak af te
maken. De samenkomsten worden nu in het nieuwe gebouw gehouden zij dat het nog
steeds improviseren is omdat er nog geen muren zijn opgetrokken en er nog geen
elektriciteit is. Iedereen is blij en enthousiast dat we een eigen gebouw hebben op onze
eigen grond.

HoH-Int.kerk van Sunyani worstelt nog steeds met het probleem dat ze niet mogen
samenkomen in het schoolgebouw waar ze gewend zijn hun diensten te houden. De
schoolgebouwen blijven in ieder geval tot januari 2021 gesloten. De mensen komen vaak
samen in de open lucht en soms bij mensen thuis maar de groep is te groot en vanwege
Covid-19 voorschriften kan dit niet meer. Het probleem nu is de regentijd.

Samenkomen in Sunyani onder een geïmproviseerd afdak. Wel zonbestendig, maar niet
bestand tegen regenbuien in komende regentijd.

De HoH-Int.kerk van Drobo kent dit soort problemen niet omdat we een gebouw huren en
alles kan daar gewoon doorgaan met in acht neming van de Covid- 19 voorschriften.
Jaarlijk Leaderseminar
In de periode van 19 tot 29 oktober 2020 houden we het jaarlijkse leaderseminar. Dit jaar
wordt het leaderseminar in de verschillende plaatselijke kerken van Accra, Sunyani, Berekum
en Drobo gehouden met de voorgangers en hun leiders van de plaatselijke kerken. SeniorPastor Cenninck Boateng, die onze kerken in Ghana overziet, zal deze seminars leiden. Er
staat een driedaags programma op de agenda voor iedere kerk.
De voorgangers van de verschillende HoH-Int. Kerken krijgen een seminar van een dag in de
kerk van Berekum.
Algemene hulp
Half september hebben wij een aantal dozen met voedsel en kleding naar Ghana gestuurd.
Wij waren ook in de gelegenheid een aantal opklapbare logeerbedden naar Ghana te sturen.
Mensen hebben vaak nauwelijks ruimte om te wonen, laat staan voor gewone bedden.
Kinderen slapen vaak op de grond en in het gunstigste geval op een dekentje of een dun
matrasje van schuimrubber . Deze opklapbare bedden, welke we voor weinig geld bij de
kringloopwinkels kopen zijn een praktische oplossing en vaak beter van kwaliteit dan
bedden/matrassen in Ghana.

Ook hebben we een fiets voor pastor Cennick kunnen kopen en naar Ghana gestuurd, zodat
hij zich wat makkelijker kan verplaatsen om de activiteiten in de kerk te leiden, zijn
huisbezoeken te doen en om twee keer per week zijn deeltijdstudie theologie te volgen.
In het algemeen genomen gaat het, gekeken naar de omstandigheden, redelijk met de
ontwikkelingen het Houses of Hope Ministries Int kerken in Ghana. Natuurlijk blijven er
punten die onze aandacht blijven vragen en welke we als gebedspunten onder uw aandacht
willen brengen.
Gebedspunten
Heel veel mensen, ook in onze kerken, hebben geen of nauwelijks inkomen en kunnen
daardoor geen voedsel voor hun gezinnen kopen. Er zijn dagen dat ouders en kinderen
zonder eten naar bed gaan.
Omdat de scholen gesloten zijn missen de jonge kinderen de maaltijd die ze dagelijks op
school kregen. Wat vaak de enigste maaltijd die ze dagelijks kregen. Veel kinderen en
jongeren hebben geen goede kleding of schoenen.
Voor de leiders zitten we dringend verlegen om Engelse bijbels, studiebijbels, naslagwerken
voor leiders en voorgangers. Mocht u deze in uw boekenkast hebben staan en ze misschien
niet meer gebruiken? Misschien wilt u ze dan aan ons doneren zodat wij deze naar Ghana
kunnen sturen
We bidden dat u ons wilt blijven ondersteunen met uw gebeden en giften. We zien dat het
werk zich ontwikkelt, de nood hoger is en de donaties en giften zien we dalen sinds het
Covid-19 virus is uitgebroken.
Wij zijn dankbaar voor de ondersteuning die we ontvangen en voor de gebeden. We werken
samen als een groot team om, in alle eenvoud, de geweldige boodschap van geloof, hoop
en liefde uit te dragen in deze wereld.
In Christus met u verbonden.
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