
 

Nieuwsbrief December 2022 

          

 

Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International, 

We zijn bijna aan het eind van het jaar 2022 gekomen. Een jaar met ups en downs. 

 

Bezoek Verenigde Staten van Amerika                                                                                                                                                     

Een van de hoogtepunten van het 

afgelopen jaar is het bezoek van 

Pastor Wim aan de VS geweest. Op 

uitnodiging van Pastor Ricardo Torres 

en zijn Latijns- Amerikaanse kerk is 

Pastor Wim op 15 augustus naar 

Washington gevlogen. De laatste 

keer dat Ps. Wim hen bezocht was in 

2016. Pastor Ricardo Torres en zijn 

kerk ondersteunen Houses of Hope 

Ministries Int. al jaren. Het was dan 

ook een voorrecht om opnieuw deze 

kerk te mogen dienen met het Woord en de kerk in een internationale zendingsdienst een 

uitgebreide PowerPoint te kunnen laten zien bij welke missie zij betrokken zijn.  

 

          

 

Pastor Joel Santana, de tweede voorganger van deze gemeente, zal ons in 2023 bezoeken en 

één van de gastsprekers zijn tijdens de Easter Convention in april 2023. 



Easter Convention 2022 

Een ander hoogtepunt is de Easter Convention 2022 van de gezamenlijke Houses of Hope 

kerken in Berekum, Brong Ahafo Region geweest. 

 

Samen zingen en dansen voor God, samen bidden, samen naar krachtige boodschappen 

luisteren, verschillende mensen die hun leven in Gods handen legden! Samen eten en 

fellowships… Wat een zegenrijke tijd! 

Oorlog in Oekraïne 

Maar we werden en worden nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in 

Oekraïne. Extreem hoge voedselprijzen in Afrika, dus ook in Ghana. Toen wij in 2015 voor 

het eerst in Ghana kwamen was de koers van een euro, drie cedi/ Ghanese dollar. In het 

voorjaar van dit jaar was de koers een op negen, nu is de koers een euro op 15 Ghanese 

dollars.  

Heel veel mensen/ gezinnen verkeren hierdoor in problemen omdat er te weinig geld is om 

eten te kopen. Heel veel gezinnen zijn al blij als er een keer per dag iets te eten is. Kinderen 

kunnen niet naar school omdat er geen geld is om het schoolgeld te betalen. Hierdoor 

missen de kinderen de dagelijkse maaltijd die op school wordt verstrekt. 

Bezoek Ghana                                                                                                                                                              

Pastor Wim is eind september naar Ghana vertrokken om met de leiders te overleggen wat 

wij zouden kunnen doen om de situatie binnen onze kerken te kunnen managen. 

Zijn bezoek aan Ghana had ook als doel om de jaarlijkse leiders conferentie aan te sturen, de 

vergaderingen die daaraan gekoppeld zijn om het programma voor het komende jaar in 

grote lijnen uit te zetten.  

Normaal wordt deze jaarlijkse leidersconferentie in Berekum gehouden. Dat betekent voor 

een aantal leiders dat ze langere of kortere reizen moeten maken, met al de kosten die 

daaraan verbonden zijn. Daarom hebben we besloten dat wij zowel in Accra met de 

plaatselijk leiders bij elkaar komen en in Berekum gezamenlijk met de leiders van onze kerk 



in Sunyani bij elkaar komen, zodat we het geld wat we daardoor bespaarden op de 

reiskosten konden gebruiken voor het voedsel project. 

Voedsel project                                                                                                                                                   

Mede door een aantal extra giften waren wij in staat om de 

gezinnen binnen onze kerken te ondersteunen en te voorzien van 

rijst en olie om ieder geval het basisvoedsel in huis te hebben.  

Dit is een tijdelijke oplossing want met een 

kleine zak rijst, afhankelijk van de grootte van 

het gezin, kan men één of twee weken vooruit. 

Dat betekent voor ons als organisatie dat, als 

we genoeg giften voor dit voedselproject 

krijgen, we in de maand december nogmaals de 

behoeftige gezinnen kunnen voorzien van rijst 

en olie, zodat men met de kerstdagen niet 

zonder eten zit. 

Vanwege deze hoge kosten besloot pastor Wim 

eerder naar Nederland terug te vliegen. De meest belangrijke 

onderwerpen hebben we met de leiders in Ghana kunnen bespreken; de 

doelen voor 2023 zijn uitgewerkt op papier. 

Bezoek Ps. Cennick                                                                                                                                              

Al een jaar geleden was ingepland dat Pastor Cennick half oktober naar Nederland zou 

komen voor spreekbeurten en overleg met betrokken Nederlandse voorgangers en kerken 

en met het bestuur van de VPE. Jammer genoeg kon dit bezoek niet doorgaan omdat hij niet 

op tijd een visum kreeg. 

Dit bezoek is uitgesteld tot mei 2023, zo de Here wil.  

Bezoek aan lokale HoH-kerken                                                                                                                                           

In plaats van dit bezoek heeft Pastor Cennick eind 

november onze voorgangers en kerken in Sunyani en 

Berekum bezocht om de plaatselijk situatie van onze 

kerken te onderzoeken en om de voorbereiding te 

bespreken van de Paasconferentie 2023. In deze 

conferentie hopen we twee gastsprekers uit het 

buitenland te ontvangen. 

Met dankbaarheid kijken wij terug op het afgelopen 

jaar. We zijn dankbaar voor de ondersteuning, 

geestelijk en financieel welke wij als bediening van 

jullie hebben ontvangen. Het is opnieuw een 

geweldige bemoediging dat u en wij, ondanks alle 

onzekerheden en turbulentie in de wereld van vandaag, samen in staat zijn uit te reiken naar 

alle mensen, ongeacht kleur, ongeacht geloof of achtergrond, ongeacht sociale status.  



De boodschap van hoop, genezing en bevrijding, de boodschap van vrede in je hart wat 

ieder mens kan vinden door het geloof in Jezus Christus is voor iedereen! 

Wij zijn dankbaar dat wij nog steeds in alle vrijheid en met alle vrijmoedigheid de Goede 

Boodschap mogen vertellen in Ghana en in andere landen. We zien ook in verschillende 

landen van Afrika dat deze vrijheid niet meer vanzelfsprekend is; ook in buurlanden van 

Ghana wordt deze vrijheid beperkt en vinden terroristische aanslagen plaats en worden 

Christenen vervolgd en gedood. We zien niet alleen in Afrika maar wereldwijd een toename 

van het onder druk zetten van christenen, het leven van gelovigen moeilijker worden. In 

zoveel landen is er vervolging van broeders en zusters. In de Nederlandse media wordt daar 

nauwelijks aandacht aan besteed. 

In de brief aan de Romeinen spreekt apostel Paulus in hoofdstuk acht, verzen eenendertig 

tot negenendertig, over de zekerheid van het geloof, ook als verdrukking, vervolging en 

dood een deel van ons leven kunnen gaan worden. Maar het allerbelangrijkste statement 

wat hij maakt:  

Dat niets maar dan ook niets ons zal ons kunnen scheiden van de liefde van God welke in 

Jezus Christus, is onze Here…. 

Met die zekerheid kunnen we dit jaar afsluiten en het nieuwe jaar dat voor ons ligt 

beginnen. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Jezus Christus het licht der 

wereld, de Alfa en de Omega, het begin en het einde! 

Het team van Houses of Hope Ministries International wensen u Gezegende Kerstdagen en 

een Voorspoedig 2023. 

 

In Christus met u verbonden, 

Pastors Wim en Sonja Odendaal 
 
General Superintendent van Houses of Hope Ministries 

International, Suriname, Baltimore, USA & Ghana. 
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