
 

Nieuwsbrief December 2021 

       

 

Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International, 

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021.                                                                                                  

Een bewogen jaar, zowel privé als voor de bediening. 

Wij hebben ook dit jaar opnieuw ervaren dat God een God van trouw is en ons bijzonder heeft 

gezegend met tal van donaties en giften om de bediening verder uit te bouwen. 

Wim is op veertien oktober naar Ghana gevlogen om na een onderbreking van twee jaar door het 

Covid-19 gebeuren te gaan zien hoe de bediening van Houses of Hope Ministries Int. zich heeft 

ontwikkeld In die tijd. Natuurlijk is er veel en bijna dagelijks telefonisch of via video overleg geweest 

met Senior-pastor Cennick Boateng. 

Normaal gesproken bezoekt Wim, als oprichter van de apostolische bediening van Houses of Hope 

Ministries International, de kerken en alle projecten twee keer per jaar.                                                    

In november hebben wij normaal gesproken het leiders seminar en in het voorjaar de 

Paasconferentie. Wat in de twee jaar achter ons of in afgezwakte vorm of helemaal niet is 

doorgegaan zoals de Paasconferentie.                                                                                                              

Op 28 november 2021 is Wim terug gekomen uit Ghana. 

Wim heeft de kerken bezocht en met de voorgangers en leiders van de HoH-kerken gesproken. Er is 

naar de vooruitgang gekeken, geestelijk maar ook pragmatisch. En het geweldige nieuws is dat er 

goede ontwikkelingen zijn te melden op beide vlakken. 

Kerkgebouwen.                                                                    

Kerkgebouw in Accra – Asofan  

Het is nu zover dat de muren voor 95% opgetrokken zijn en men 

met het pleisteren van de binnenkant is begonnen. De volgende 

fase is nu het laten lassen van de dievenijzers voor de raam- en 

deur openingen zodat we niet iedere zondag alle stoelen en 

geluidsapparatuur, etc. ergens 

anders op moeten slaan.  

 

Het geweldige nieuws is dat we in november jl., een nieuw 

keyboard met versterker hebben kunnen aanschaffen, omdat we 



hiervoor een gift van één van de kerken in Nederland hebben gekregen. Ook hebben een aantal 

leden van onze kerk in Accra beloofd zeven plafond ventilatoren te kopen in de komende tijd, omdat 

nu de muren opgetrokken zijn het binnen wel wat warmer begint te worden. 

Het kerkgebouw in Berekum                                                                                                                              

 

Zijn we begonnen aan een nieuwe fase. Dankzij een gift konden we de afgelopen weken beginnen 

met het leggen van het fundament en met het metselen van de muren. We maken onze eigen 

betonblokken/ stenen en we streven er naar om in maart 2022 de muren te hebben opgetrokken tot 

raamhoogte en dat de betonnen vloeren en het podium zijn gestort zodat wij de Paasconferentie 

weer in Berekum kunnen gaan houden. 

          

 

Het kerk/ noodgebouw in Sunyani.                                                                                                         

De houten wanden van het gebouw zijn inmiddels klaar en 

ook hier moeten we dievenijzers voor de raam- en 

deuropeningen laten lassen. Zoals we in onze vorige 

nieuwsbrief al schreven , hebben wij, dankzij een gift, ook in 

Sunyani een eigen perceel kunnen kopen. In de komende 

jaren hopen we daar met de bouw van een stenen 

kerkgebouw te beginnen. 

Micro- projecten.                                                                                                                                              

Trotro-taxi bus in Berekum.                                                                                                                                       

De bus waar broeder Richard 

taxi-diensten mee rijdt tussen Berekum en Sunyani had na bijna vier  

jaar de nodige mankementen. De oude motor en de aandrijfas 

moesten vervangen worden. De voorruit van de bus had de nodige 

barsten opgelopen en daar mag in Ghana niet mee gereden worden. 

De vier banden zijn aan vervanging toe. Voor de motor en aandrijfas 

hebben we een prachtige gift gekregen en deze zijn  inmiddels 

vervangen. De voorruit en de banden zijn nu aan de beurt en we 

geloven dat God zal voorzien zodat Richard aan het begin van het 

nieuwe jaar weer zijn inkomen voor het gezin kan verdienen.  



 

Naai- atelier in Accra- Asofan                                                                                                                                         

van Nana Kwame Amogh, oudste van onze kerk in Accra- Asofan, is afgelopen maand geopend en hij 

is begonnen met het ontwerpen en naaien van kleding voor mannen en vrouwen. Nana heeft in 2018 

en 2019 een opleiding gevolgd aan de kleermakersschool in Accra en daar zijn certificaat gehaald. Hij 

heeft een geweldig gevoel voor fashion en maakt werkelijk prachtige kleding. Hij hoopt in de 

komende weken en maanden zijn klantenbestand uit te breiden zodat hij ook in het 

levensonderhoud van zijn gezin kan voorzien. 

           

Straat verkooppunt van eten Sunyani het project van Gladys, de vrouw van pastor Emmanuel bij het 

busstation in Sunyani doet het goed. Nu ze ook met de verkoop van houtskool in haar buurt is 

begonnen voor het koken op open vuur, zoals in Ghana gebruikelijk is, ziet ze stap voor stap haar 

inkomen wat vergroten. De oudste dochter zit op de middelbare school, de jongere kinderen op de 

basisschool en de kleinste is nog thuis. Middelbaar onderwijs is gratis en wordt door de regering 

betaald. Het basisschool onderwijs moet door de ouders betaald worden. Dank zij haar inkomsten is 

ze in staat deze kosten en de andere kosten van levensonderhoud te betalen. 

Straatverkoop slippers Cape Coast.                                                                                                                                  

In het komende jaar willen we hulp geven aan twee jonge mannen die allebei in Cape Coast met de  

straatverkoop van slippers willen beginnen, het meest gedragen schoeisel in Ghana.  Kleine projecten 

welke Richard Ofori, die verantwoordelijk is voor de micro-projecten en ik samen ter plaatse hebben 

bekeken. We hebben deze projecten met beide mannen doorgesproken en gezien dat er een goede 

mogelijkheid in zit om voor beiden een basisinkomen te genereren. 

Straat verkooppunt van eten Accra- Asofan.                                                                                                 In 

Accra- Asofan hopen wij een tweede straatverkoop van eten project op te zetten voor één van de 

zusters uit onze kerk. We hebben een verkoopplek voor haar gevonden en hopen ook haar vooruit te 

kunnen helpen in de tijd die voor ons ligt. 

Kerken Geestelijk.                                                                                                                                                                  

In de afgelopen twee jaar hebben we de mogelijkheid gehad Senior- pastor Cennick theologie te 

laten studeren op universitair niveau. Op 21 november kreeg hij zijn diploma, Theologie BA, uit 

gereikt tijdens een bijzondere bijeenkomst waarin 12 studenten van de Bijbelschool een certificaat 

kregen, vijf studenten hun Master diploma Theologie en Cennick zijn BA Theologie diploma. Met de 

aanmerking dat hij de beste student van het afgelopen jaar is geweest! In de komende twee jaar 

hoopt hij door te gaan studeren voor zijn diploma Master Theologie. 



    

En ook Cennicks vrouw Stella en Nana de oudste van onze HoH-kerk in Acrra- Asofan zullen in januari 

2022 beginnen met hun opleiding aan de Bijbelschool. 

Kerken Berekum en Sunyani.                                                                                                                                  

De drie voorgangers van onze kerken in  Berekum en Sunyani zullen in het komende jaar naar een 

Bijbelschool in de stad Sunyani gaan. Alle drie de voorgangers hebben jaren geleden een Bijbelschool 

opleiding gevolgd en afgerond  met een diploma. Wij vinden het belangrijk, ook met het oog op de 

toekomst, dat zij hun inzicht en kennis naar een ander niveau brengen om daardoor ook hun 

leiderschap en de kerken nog beter te kunnen onderwijzen en laten groeien naar een ander niveau. 

Bediening HoH.                                                                                                                                                       

In de afgelopen twee jaar waarin wij niet naar Ghana konden gaan vanwege de reisbeperkingen door 

het Covid-19 virus zijn we ons af gaan vragen hoe het verder met de bediening zou moeten gaan als 

wij niet meer in staat zouden zijn om naar Ghana te gaan.  

Wij zijn als bestuur in overleg gegaan en gaan bidden of God duidelijk zou willen maken hoe ons voor 

te bereiden op de toekomst. Een van de zaken welke wij al langer wisten was dat het niveau waarop 

onze voorgangers en de kerken opereerden naar een ander niveau moest groeien.  

Tijdens zijn bezoek aan Nederland in 2017 hebben we Senior-pastor Cennick in contact gebracht met 

de Int. Online Opleiding van de VPE/ Assemblees of God Nederland. Wij hebben hem daar voor 

aangemeld maar vanwege de slechte internet verbindingen met Ghana zijn we daar niet mee verder 

gegaan. We hebben toen besloten hem te laten studeren aan het Internationale Bijbel instituut in 

Accra.  

Omdat Wim op leeftijd is, is  hij het laatste jaar specifiek gaan bidden en nadenken in welke vorm en 

op welke termijn hij zijn apostolisch ambt kan overdragen aan Senior-pastor Cennick . Verder door in   

gesprek te gaan met het HoH- bestuur in Nederland, met de VPE/ de Assemblees of God in 

Nederland. Ook tijdens de studie van senior- pastor Cennick heeft Wim een aantal keren een gesprek 

gehad met de bisschop en professoren van het instituut waar Cennick studeert en met hen 

gesproken over de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust en op welke manier deze 

verantwoordelijkheid in de nabije toekomst aan senior-pastor Cennick in Ghana kan worden over 

gedragen en onder welke geestelijke paraplu hij dan zou gaan vallen.  

 



We zagen we uiteindelijk twee mogelijkheden.  

1. Hij zou gaan vallen onder het Bischop Council in Ghana van het instituut waar Cennick studeert 

maar waar wij als Houses of Hope Ministries Int. weinig affiniteit mee hebben om dat onze visie op 

een aantal punten duidelijk verschillend is.  

2. Het andere voorstel was om Cennick in Ghana  in te zegenen als Apostel van Houses of Hope 

Ministries Int.. en Wim in te zegenen als Superindent/ Bischop van Houses of Hope Ministries int. 

zodat we Internationaal  de geestelijke autoriteit over de bediening van Houses of Hope Ministries 

Int. houden en ook in Ghana bij het gouvernement geregistreerd kunnen worden.  

Aangezien Wim persoonlijk lid is van de VPE/  Assemblees of God in Nederland en in overleg met het 

bestuur van de VPE/ Assemblees of God Nederland is Cennick geaccepteerd als lid van de VPE . 

Onder de geestelijke paraplu van de Assemblies of God Nederland kan hij opereren, omdat bij de 

Assemblies van God in Ghana er geen persoonlijk lidmaatschap mogelijk is. Zo kan hij samen met het 

Internationale HoH-bestuur in Nederland de visie, de doelen en richting van de bediening voor de 

komende jaren uit gaan zetten. 

 

In de speciale samenkomst van  21 

november 2021 zijn Wim Odendaal en 

Cennick Boateng respectievelijk 

ingezegend als Superintendent en als 

Apostel van Houses of Hope Ministries 

Int. Een bijzondere samenkomst waar 

Gods Geest duidelijk aanwezig was en 

een belangrijke mijlpaal in de 

bediening van Houses of Hope 

Ministries Int. 

 

 

Wij zijn geweldig dankbaar voor de 

ondersteuning , geestelijk en financieel, 

welke wij als bediening, het afgelopen jaar van u hebben ontvangen. Het is een geweldige 

bemoediging geweest, dat ondanks alle onzekerheden in deze wereld, God niet veranderd is maar 

onze vaste Rots is waarop wij door ons geloof op kunnen bouwen.  

In deze adventsweken waarin we toeleven naar het Kerstfeest,  waar we gedenken hoe Jezus als een 

kind geboren werd om vrede te brengen op aarde, moest ik denken aan de tekst                            

Jes.42:1-9                                                                                                                                                                           

De eerste aankondiging van de Knecht des Heren.                                                                                       

De bijzondere relatie tussen de Here en zijn Knecht…                                                                                             

De Here zelf rust Hem toe voor zijn taak door zijn Geest op hem te leggen…                                                 

Zijn taak zal zijn naar waarheid recht brengen...zodat we Gods wil leren kennen…                                 

leven in vrede…  

zonder zichzelf te luidruchtig te profileren…                                                                                                              

zorgzaam omzien het geknakte… naar hen die machteloos zijn…de walmende vlas pit…                          



die geen kracht meer hebben en in nood verkeren…Hij zal ze niet vertrappen…                                               

Hij zal de walmend vlas pit niet uitdoven… zorg voor de naaste… 

Wat een geweldige boodschap voor toen maar ook voor vandaag!                                                                             

Uitreiken met de boodschap van het Evangelie van Hoop en zorg en omzien naar je medemens! 

Het hele team van Houses of Hope Ministries in Ghana en in Nederland wenst u samen met ons: 

Gezegende Kerstdagen en wij zien vol vertrouwen uit naar het Nieuwe Jaar 2022!                                      

United with you in Christ, 

Pastors Wim and Sonja Odendaal 

Servants of the Lord, our God. 

Superindendent and founder                                                                           

Houses of Hope Ministries International.                                        

Suriname, Baltimore, USA & Ghana.    
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