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Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International, 

Dit is onze tweede nieuwbrief van dit jaar. Een beetje aan de late kant. Op 5 april is pastor 

Wim naar Accra, Ghana gevlogen. Eigenlijk was het de bedoeling dat pastor Wim op 27 

maart zou vertrekken maar Sonja en hij hebben allebei een Covid-19 infectie gehad en 

pastor Wim kreeg daarna nog longontsteking en een luchtweginfectie. De vertrekdatum en 

de geplande activiteiten moesten daarom aangepast worden.  

Na aankomst: de eerste dagen proberen te acclimatiseren want het was erg benauwd en 

warm in Ghana door de tropische regenbuien. Luchtvochtigheid 76% en gevoelstemperatuur 

36 graden.  Wel een aantal gesprekken gehad met pastor Cennick en met hem de planning 

doorgenomen voor de weken die voor ons lagen. Vergaderingen, spreekbeurten in onze 

kerken en in kerken waar pastor Wim voor uitgenodigd was om het Woord te delen als ook                                                       

de Paas-conferentie voor onze kerken in onze HoH-kerk in Berekum, Brong Ahafo Region in 

midden Ghana. 

Als we nu terugkijken op de reis die achter ons ligt dan kunnen we concluderen dat er veel 

werk verzet is. 

 

Paas-conferentie  

De jaarlijkse Paas-conferentie was een geweldige tijd waarbij we met alle HoH- kerken 

samenkwamen. En vooral dit jaar heeft het een extra dimensie gehad omdat we twee jaar 

lang geen conferentie hebben kunnen houden door het Covid-19 gebeuren. Aan de hand van 

enkele foto’s hierbij een impressie van de paasconferentie:  

Samen biddend in de vroege 

morgenuren;  

 

 



Lofprijs en aanbidding en luisterend naar het Woord in de morgen en avondsamenkomsten. 

 

In de eerste avondsamenkomst kwamen zes 

jonge mensen tot bekering. Machtig om te 

zien. 

 

 

 

 

 

 

 Maar ook het samen eten na de avond samenkomsten 

en het delen in de vreugde om samen te kunnen zijn, is 

niet zo vanzelfsprekend voor onze mensen in Ghana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Samen avondmaal vieren 

Veel van onze mensen hebben geen inkomsten en waren nog nooit buiten Accra en de 

andere woonplaatsen geweest. Dan uitkijken om samen in een gehuurde bus, een acht-uur-

durende reis te kunnen maken om naar de conferentie te kunnen gaan was al een feest op 

zichzelf. Trouwens ook een best vermoeiende reis met volwassenen, jongvolwassenen, 

tieners en kleine kinderen. Maar het is de moeite waard geweest als we kijken wat God met 

de harten van de mensen heeft gedaan. 

Het verbaast me iedere keer opnieuw, dat straatarme mensen zoveel vreugde kunnen 

beleven in de samenkomsten, waar ze even uit de zorgen zijn en kunnen zingen en dansen 

voor God. 

Het bijzondere was dat de kosten voor de conferentie en het huren van de bus door ons 

vanuit Nederland al betaald waren uit de opbrengst van een zendingsdienst en de verkoop 

van door gemeenteleden zelf gemaakt gebak en andere lekkernijen. 

Wat ook bijzonder was, was dat het de eerste conferentie was in ons nieuwe kerkgebouw in 

Berekum.  Nog lang niet klaar. Het dak is klaar, de betonvloeren zijn gestort. De muren tot 

raamhoogte opgetrokken, geen deuren en nog geen ramen.  Maar wat een feest!  

Na de avond samenkomst bleven er een aantal broeders in de kerk achter om te voorkomen 

dat onze stoelen en apparatuur zouden worden gestolen. 

Financiele situatie in Ghana 

Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen, ook in Ghana, enorm gestegen. Een halve liter 

zonnebloemolie kost in Ghana € 2,00.  Hoe ga je dit betalen als je nauwelijks inkomen hebt? 

Of het gemiddelde inkomen tussen €1,60 - € 1,90 per dag. Alle goederen, ook gas, zijn niet te 

betalen. Veel mensen zijn daarom weer in de buitenlucht op houtskoolvuur gaan koken. En 

we zien ook binnen onze kerken dat mensen meer praktische hulp nodig hebben. Maar ook 

daarbuiten. In de afgelopen tijd dat Wim in Ghana was heeft hij regelmatig eten gegeven aan 

een bejaarde buurman die aangaf vier dagen niet te hebben gegeten. Wel, als je dan zelf wel 

eten hebt is delen een normale zaak. Althans voor ons. 

De eerste keer nadat we deze man hulp hadden gegeven stond nog geen uur later een van 

onze oudsten met zijn gezin voor de deur in de hoop dat ik gekookt had. Dat had ik niet dus 



dan deel je het voedsel wat je in huis hebt zodat ze thuis het eten kunnen bereiden voor hen 

zelf en hun kinderen. Dat is het leven in Ghana/ Afrika. 

Tijdens de laatste weken van pastor Wim zijn verblijf in Accra hebben pastor Cennick en hij 

zich hoofdzakelijk beziggehouden met het regelen van verschillende praktische zaken en 

projecten op papier te zetten. We hebben een paar zakenlieden in Nederland die een aantal 

projecten op papier willen zien. Omdat de internetverbinding in Ghana verschrikkelijk slecht 

is moet je deze projecten hier eerst op papier zetten om deze dan later door te kunnen 

sturen naar de betreffende mensen. 

Ook hebben wij een aantal bezoeken gebracht aan bevriende voorgangers van andere 

kerken. Het was bemoedigend voor ons maar ook voor hen om te zien en te vertellen hoe 

bedieningen zich ontwikkelen. Prachtige verhalen en een groot getuigenis van de Grootheid 

en Almacht van God. 

Na terugkomst in Nederland zijn we doorgegaan met het uitwerken van de projecten. In de 

komende weken zullen er gesprekken plaats vinden met een aantal bedrijven over de 

projecten en eventuele ondersteuning hiervan. 

 

Reis naar Baltimore, Maryland 

Afgelopen maand heeft pastor Wim een uitnodiging ontvangen van een bevriende pastor uit 

Amerika om Bijbelstudies te komen geven en te spreken in een aantal kerken in Baltimore, 

Maryland. Op 15 augustus zal hij daarom, zo God wil, naar Baltimore vliegen om daar te 

dienen met het Woord. Hij hoopt 30 augustus terug te zijn in Nederland. 

Tot zover het verslag in deze nieuwsbrief.                 

 

  



Wij danken u voor al uw gebeden en financiële ondersteunen in de eerste helft van 2022. 

Het heeft het mogelijk gemaakt om de geplande zendingsreis naar Ghana uit te voeren om 

de kerken te ondersteunen en te bemoedigen.        

 

Samen mogen we bouwen aan Gods koninkrijk! 

                               

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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