
 

 

Nieuwsbrief maart 2021 

       

 

Vrienden van Houses of Hope Ministries Int, 

In deze nieuwsbrief geven wij u graag een kort verslag van de gebeurtenissen in de afgelopen 

drie maanden. 

Het eerste waar we erg dankbaar voor zijn is dat er geen enkele Covid-19 besmetting is 

geweest binnen onze kerken in Ghana. Onze kerken hebben zich gehouden aan de 

voorschriften van de regering. Met weinig mensen samenkomen en genoeg ventilatie. Met 

het laatste hebben we geen enkel probleem, want de meeste van onze kerken hebben nog 

geen complete muren. Dus de wind kan er van alle kanten doorheen waaien. 

Doordat de meeste mensen, die werk hebben, weer mogen werken en de kinderen weer naar 

school gaan, zijn er momenteel geen urgente problemen wat betreft voeding.  

Ook in Ghana zijn de Engelse en Zuid-Afrikaanse Covid variant bezig met een opmars.  

Het goede nieuws is dat de regering is begonnen met het vaccineren, een aantal van onze 

leiders staat op de nominatie om de vaccinatie te krijgen omdat zijzelf of hun vrouwen in één 

van de ziekenhuizen werken. Maar net zoals in ons land is dit volkomen afhankelijk hoe het 

virus met al zijn varianten zich in de komende zal ontwikkelen en verspreiden.  Ghana heeft 

op een inwonertal van 30 miljoen relatief weinig besmettingen. 

In januari is pastor Cenninck twee weken op bezoek geweest bij onze kerken in het Brong 

Ahafo Region. Hij bezocht de HoH-kerken in Sunyani, Drobo en Berekum. Deze plaatsen liggen 

niet ver van de grens met Ivoorkust, acht uur reizen met de bus vanaf Accra. 

 

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. 

Help je ook mee bouwen?  

Doel: 4.000 stenen á 80 cent. 

 



 

Het doel van zijn bezoek was de ontwikkeling van de kerkprojecten te zien en gesprekken met 

de voorgangers echtparen te hebben om de doelen te evalueren welke uitgezet zijn voor dit 

jaar en op de midden- lange termijn. Tot afsluiting is er een vergadering geweest met het 

counsel van pastors in Berekum. 

We hebben tevens het besluit moeten nemen om de jaarlijkse Paasconferentie ook dit jaar 

niet door te laten gaan, met het oog op de voorschriften van de regering met betrekking tot 

het Covid-19 virus. De lokale HoH- kerken zullen op Goede Vrijdag een samenkomst hebben 

met het Avondmaal en met de Paaszondag een eenvoudige samenkomst. 

In het weekend van negen tot elf april is er een leidersseminar 

voor de pastors en leiders van al de HoH-kerken in onze kerk in 

Berekum. We hebben hiervoor een voorganger uitgenodigd van 

een andere denominatie die ook doceert aan Bijbelschool welke 

verbonden is met de universiteit waar pastor Cenninck theologie 

studeert. Hij gaat lesgeven over het groeien naar leiderschap. Voor 

Ghana een belangrijk onderwerp omdat daar een wildgroei is van 

zgn. pastors, profeten, etc. 

 

Daarna volgt de HoH- kerk in Accra- Asofan met een blok van negen dagen, verspreid over 

een aantal weken. Dit alles met het doel om nieuwe leiders te helpen te groeien, onder 

de leiding van Gods Geest, naar een ander niveau. 

In Accra beginnen we binnenkort met een zondagschoolklas omdat we inmiddels veel 

jonge kinderen in onze kerk hebben. Stella, de vrouw van pastor Cenninck is begonnen 

met de opzet en de uitwerking. In de dozen welke wij afgelopen weken naar Ghana 

hebben gestuurd zitten ook een aantal Engelse kinderbijbels.  

We hebben de afgelopen maanden wat donaties ontvangen om verder te gaan met het 

opbouwen en metselen van de muren van ons kerkgebouw in Accra en het storten van een 

vloer in ons noodgebouw in Sunyani.  

 

 

 

 

 



 

In Accra is inmiddels zand en cement gekocht en we zijn 

begonnen met het maken van onze eigen stenen/ 

betonblokken.  

 

We kunnen met deze materialen een kleine vierhonderd 

betonblokken maken waar we een deel van de zijmuren en 

de muur van de achtergevel kunnen metselen en een deel 

van de kantoor muren in de kerk. 

 

En zo bouwen we stap voor stap aan het geestelijke huis en de kerkgebouwen. Dit alles is 

alleen maar mogelijk door Gods genade en dankzij uw giften en donaties. 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken uit naar de mogelijkheid om binnenkort zelf weer naar Ghana te vliegen. Half april 

zal pastor Wim zijn tweede vaccinatie krijgen en dat betekent dat hij evt. in mei kan vliegen 

om na anderhalf jaar afwezigheid de kerken en de microprojecten te bezoeken en de 

ontwikkelingen in oogschouw te nemen en om voor te gaan in verschillende denominaties.  

Bidt u met ons mee dat God deuren opent voor dit bezoek, geestelijk en financieel. 

 

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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