
 

 

 

 

 

 

       

Nieuwsbrief december 2020 

 

Vrienden van Houses of Hope Ministries Int, 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar 2020. Een zeer bewogen en voor veel mensen 

een dramatisch jaar; niet alleen in ons land maar wereldwijd.  

De enige rust en zekerheid die wij, als christenen hebben, is ons geloof in God. Dat is ons 

houvast in deze tijd. En juist daarom moeten we in deze tijd biddend op de bres gaan staan 

voor christenen wereldwijd die vervolgd worden, honger lijden en door oorlogen ontheemd 

en op de vlucht geslagen zijn. Zij hebben het al heel zwaar en worden door het covid-19 virus 

extra hard getroffen.  

Maar laten we ook bidden voor al die mensen wereldwijd, die Jezus Christus niet kennen. Dat 

juist in de moeilijke omstandigheden van dit moment de mensen door ons zullen horen dat er 

een God is waar je rust en vrede kunt vinden. Waar zoveel negatieve krachten op luidruchtige 

en steeds vaker gewelddadige wijze van zich laten horen, moeten we als christenen het lef 

hebben om onze mond te openen en een positieve, hoopvolle boodschap uit te dragen . Niet 

alleen met een goede boodschap van hoop maar ook pragmatisch. 

In Ghana zijn net verkiezingen geweest en de zittende president is herkozen. Hier zijn heel 

veel mensen gelukkig mee, want deze president heeft in de afgelopen jaren laten zien meer 

hart te hebben voor zijn volk dan zijn voorgangers welke zich alleen maar schandelijk hebben 

verrijkt ten koste van het volk. Echter,  ook in Ghana valt er nog een lange weg te gaan. 

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. 



 

Houses of Hope Ministries Int. heeft zich in de afgelopen tien maanden hoofdzakelijk bezig 

gehouden met het verstrekken van praktische hulp aan mensen, kinderen en families binnen 

onze kerken in de vorm van voedsel, kleding, onderwijs en het betalen van huur omdat 

mensen door de totale lockdown van de eerste maanden zonder inkomsten kwamen te 

zitten.  

Het gemiddelde inkomen in Ghana is ongeveer  €1,90 per dag of minder als je werk hebt. 33% 

van de bevolking heeft geen werk. En de mensen in onze kerken behoren vaak tot de 

allerarmsten. 

Ondanks de dramatische daling van (ongeveer 40%) van de donaties en giften in 2020, zijn we 

toch nog in staat geweest om, zij het in beperktere vorm dan voorheen, mensen te helpen. 

We hopen in het komende jaar 2021 de stilgelegde micro-projecten weer op te starten en 

nieuwe micro-projecten op te zetten. Ook willen we heel graag de stilgelegde bouw van onze 

simpele kerk gebouwen te hervatten. De kerk is niet alleen voor de diensten maar ook het 

sociale trefpunt voor de omgeving waarin ze staan, noem het maar een vorm van buurthuis. 

Vanuit deze kerken worden allerlei hulpprogramma's opgestart. Vandaar dat het belangrijk is 

dat ze afgebouwd kunnen worden. 

Wij zijn u allemaal zo dankbaar voor uw gebeden en voor uw ondersteuning, in welke vorm 

dan ook. Zonder deze ondersteuning zouden we veel minder kunnen doen dan tot dusver. 

Onze oproep aan u allen, op de valreep van het oude jaar, is om u te vragen ons te blijven  

ondersteunen, misschien met een extra gift. En als u ons nog niet ondersteunt.  te overwegen 

of u ons wilt ondersteunen met een eenmalige gift, of een maandelijkse gift zodat ons 

prachtige werk door kan blijven gaan in de jaren die voor ons liggen. 

Ondanks alle beperkingen door het covid-19 virus wensen we u als pastorsteam van Houses 

of Hope Ministries Int.: 

Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig, Gezond 2021. 

 

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. 
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