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Van de redactie
Deze Silas is met name gericht op het werk van het deputaatschap 
in Ghana. U leest over de indrukken van onze medewerkers Jobse 
en Otte die een bezoek brachten aan de boekwinkel in Accra. Ze 
woonden onder andere een Bijbellezing in de Sovereign Grace 
Reformed Baptist Church bij, waar geestelijke herkenning was.

Verder vindt u een bijdrage van de heer Jobse, met als titel een 
„Puriteinse pastor in Ghana”. Hij schrijft: „De weg van Gods 
voorzienigheid is meermalen wonderlijk. Dat kan ook gezegd 
worden van de wijze waarop Ghanadeputaat ds. C. Sonnevelt in 
augustus 2013 in aanraking kwam met een baptistenvoorganger in 
de Ghanese hoofdstad Accra.” Deze predikant, ds. Ferguson Kcofie, 
is nu al jarenlang een waardevol contact.

Om niet meer te noemen: in Tholen is een prachtige actie voor 
Oekraïense kinderen georganiseerd. In totaal werden 232 tassen 

met levensmiddelen en geestelijk voedsel verzameld. U leest er 
meer over op pagina 5. 

Tenslotte: de afgelopen maanden is veel werk verzet. Maar laten 
we bedenken dat aan Gods zegen alles is gelegen. „Want gelijk 
de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt en derwaarts 
niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij 
voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier en brood den 
eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het 
zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat 
Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het 
zend” (Jes. 55:10-11).

J.M. Schot, redactielid

Johannes Schot

"Laten we bedenken dat 
aan Gods zegen alles is 
gelegen"

Souvenirwinkel in het Accra art centre
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Op bezoek in Ghana
Begin oktober brachten wij een 
werkbezoek aan Ghana. Nadat het 
werkveld in drie jaar tijd niet was 
bezocht vanwege Covid, en ook 
de conferenties in 2021 en 2022 
niet konden doorgaan, was het 
zeer gewenst dat er een bezoek 
zou plaatsvinden. Hierbij enkele 
indrukken van een kort maar zeer 
waardevol bezoek. 

Boekwinkel
Na een voorspoedige reis naar Accra, worden we op het 
vliegveld hartelijk ontvangen door de medewerkers van 
de boekwinkel: Gideon, Augustine en Evans. Deze drie 
medewerkers treffen we de volgende ochtend in de boek-
winkel aan waar we bijgepraat worden over de ontwik-
kelingen en de zorgen die er zijn. Zorgen om de stijgende 
prijzen, de tegenvallende resultaten van de boekwinkel, 
maar we horen ook van mooie ontwikkelingen zoals het 
verspreiden van lectuur via bijbelscholen dat na het co-
rona-tijdperk weer mogelijk is. Andere onderwerpen van 
gesprek zijn de conferentie van 2023, digitale cursussen, 
et cetera. Zodoende is er veel met elkaar te bespreken en 
vliegt de tijd om. 

Bijzonder is ook om te vernemen dat er grote behoefte 
is aan zendingswerk. Ondanks dat Ghana – met ongeveer 
32 miljoen inwoners– overwegend christelijk is, zijn er in 
Accra en omgeving slechts twaalf gemeenten van gere-
formeerde signatuur. De kerken worden overspoeld door 
charismatische invloeden en het welvaartsevangelie, ze-
ker in tijden van sterke inflatie.

Exterieur bookshop Accra
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„Accra is een 
bruisende stad, 
maar wel een 
stad waar nog 
zóveel werk ligt 
te wachten.”

Kerkdienst
Op woensdagavond rijden we naar de kerk van medewerker 
Augustine in een uithoek van de stad, gelegen aan een on-
verharde weg. Daar staat de Sovereign Grace Reformed Bap-
tist Church, waar elke zondag kerk wordt gehouden en waar 
we nu met een tiental Ghanezen een Bijbellezing bijwonen. 
Pastor Anthony Bentum uit Cape Coast houdt een preek over 
de hoofdstukken 23-26 van 1 Samuël. De eerbied en eenvoud 
waarmee hij dit doet, maakt indruk op ons. We zingen uit 
een liedbundel met onder andere hymnen van Newton, Cow-
per, Watts en Wesley. We vinden het stichtelijk en weldadig.

Bezoek bijbelschool Trinity College
Op de laatste dag bezoeken we een bijbelschool waar stu-
denten vanuit vijf denominaties een theologische opleiding 
krijgen. Met Augustine en Evans rijden we mee naar de Tri-
nity Theological Seminary in een buitenwijk van Accra. Daar 
wordt de tent opgezet voor boekverkoop. We komen er on-
aangekondigd. Al voordat de pauze aanbreekt, komen tien-
tallen studenten naar de tafel om te kijken of er iets van hun 
gading bij is. De verkoop begint veelbelovend en gaat ook 
daarna flink door. Er worden Bijbels en theologische boeken 
gekocht, zoals de Institutie van Calvijn. Voor ons is duidelijk 
dat deze boekverkoop van wezenlijk belang is; uit gesprek-
ken met de studenten daar blijkt ook de grote behoefte aan 
Bijbels-gereformeerde lectuur.

Na drie lange dagen stappen we –na weer lang vastgezeten 
te hebben in het verkeer– op het vliegtuig terug naar huis. 
Moe van alle indrukken, maar ook bemoedigd door wat we 
zagen en hoorden. Accra is een bruisende stad, maar wel een 
stad waar nog zóveel werk ligt te wachten.

A. Jobse en A.M. Otte

Op de foto met de bookshop medewerkers en het lokale bestuur

Boekverkoop bij Trinity Theological Seminary
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Kinderen van de Eben-Haëzer school op Tholen 

hebben zich ingezet voor Oekraïne. Met 

behulp van klusjeskaarten werd er maar liefst 

€ 1701,- opgehaald voor het Noodfonds en 

stichting Metadidomi. Daarnaast zijn er 232 

tassen gevuld met voedsel. In deze tassen was 

echter ook geestelijk voedsel te vinden: een 

sleutelhanger met QR-code die verwijst naar 

de website bibleandbookministry.com en een 

exemplaar van de Oekraïense uitgave Een Kind 

is ons geboren (ds. C.J. Meeuse). Van dit boekje 

zijn de afgelopen maanden ongeveer tienduizend 

exemplaren verspreid.

Mooie actie

op Tholen

232x

„Iedere preek heeft twee 
predikers. De uiterlijke prediker 
die het hoorbare woord spreekt 
dat ontvangen wordt door de 
oren. En de innerlijke prediker, 
de Heilige Geest, die ons het 
heil meedeelt dat in Christus 
verkondigd wordt.”

- Joh. Calvijn

„Zelfs met de prediking kunnen 
we niet geloven, tenzij God 
Zichzelf aan ons openbaart en 
tot onze harten spreekt door de 
Heilige Geest, als aanvulling op 
het spreken van mensen tot onze 
oren.”

- Joh. Calvijn

„Als Christus door Zijn Geest 
en kracht in Zijn inzettingen 
aanwezig is, is er geen reden om 
te wanhopen aan de bekering en 
het heil van de grootste zondaren, 
die nog dood terneerliggen onder 
het Evangelie.” 

- John Flavel
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De weg van Gods voorzienigheid is meermalen wonderlijk. Dat kan ook gezegd worden van de wijze 
waarop Ghanadeputaat ds. C. Sonnevelt in augustus 2013 in aanraking kwam met een baptistenvoor-
ganger in de Ghanese hoofdstad Accra. Ds. Sonnevelt was aanwezig op de conferentie in The Faith 
Baptist Church. Toen hij even naar buiten liep, nam hij op de veranda een man waar die bijzonder zijn 
aandacht trok. Ze knoopten een gesprek aan en er werd direct een zekere mate van verbondenheid 
gevoeld. 

Schrift en Puriteinen
De naam van deze man was Ferguson Kcofie, lid van de Truth Mis-
sionary Baptist Church in de wijk Dansoman. Dat hij ook de vaste 
voorganger van genoemde gemeente was, bleek ds. Sonnevelt pas 
later toen hij thuis iets over deze gemeente opzocht. Het bleek 
dat deze man een opleiding genoten had aan de London Reformed 
Baptist Seminary (verbonden aan de Metropolitan Tabernacle waar 
destijds C.H. Spurgeon predikant was). Daar werd hij niet alleen 
onderwezen in de leer van de Schrift, maar maakte hij zich ook de 
boeken en gedachten van de Engelse Puriteinse schrijvers eigen. 
Dat varieerde van Thomas Watson, John Flavel, John Bunyan en 
Matthew Mead tot meer recente Engelse schrijvers, zoals Winslow, 
Spurgeon, Ryle en Pink. 

Ingeschakeld bij conferenties
Er ontstond een correspondentie tussen beide predikanten. Dit re-
sulteerde erin dat deze predikant werd betrokken bij het werk van 
ons deputaatschap in Ghana en werd toegevoegd aan het bestuur 
van de Bible and Book Ministry ter plaatse. Ferguson Kcofie no-
digde zijn Nederlandse broeder uit om in zijn kerk te preken. Om-
gekeerd werd hij uitgenodigd om deel te nemen aan de tweejaar-
lijkse conferentie van het deputaatschap. Dat was voor het eerst 

in 2015 in de stad Kumasi, waar enkele honderden belangstellen-
den samenkwamen in de Independence Hall van de Universiteit 
van Kumasi en hij de leiding had. Daar werd gesproken door de 
predikanten Sonnevelt en Clements over de ‘Orde des heils’ in de 
Christenreis van John Bunyan. Zijn manier van leidinggeven beviel 
de deputaten zo goed dat hij ook in 2017 en 2019 werd ingezet om 
de conferenties te leiden. Daarna kwam de coronaperiode waarin 
het niet meer mogelijk was om een conferentie te organiseren of 
een werkbezoek te doen. Gelukkig zijn de fysieke contacten weer 
opgepakt, en konden wij het team in Ghana afgelopen oktober be-
zoeken, waaronder ook deze predikant.

Dagelijkse overdenkingen
Ds. Ferguson Kcofie, die al sinds 1996 verbonden is aan de reforma-
torische baptistengemeente in Accra, heeft nog steeds zijn wortels 
in de Puriteinse theologie. Dit blijkt onder andere uit de dagelijkse 
overdenkingen die hij via WhatsApp aan belangstellenden in zijn 
netwerk stuurt. Hij doet deze vaak vergezeld gaan van een treffend 
citaat of een video met het zingen van een mooie hymne. Inhouds-
vol zijn de overdenkingen van –zowel vroege als late– Puriteinen. En 
soms van Reformatoren, zoals Luther en Calvijn. 

Een Puriteinse pastor in Ghana

Ds. Ferguson Kcofie op de conferentie in Kumasi in 2015
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Leerstukken van genade
De onderwerpen die hij aan de orde stelt zijn zeer divers, maar altijd 
de moeite van het kennisnemen waard. Ze kunnen ontdekkend zijn, 
als het gaat over het gevaar van wereldgelijkvormigheid, hypocrisie 
en een slordige opvoeding. Maar ze zijn ook onderwijzend, als het gaat 
over de noodzaak van het gebed, de zegen van de levensheiliging en 
het nut van de beproeving. Ze kenmerken zich alle door een duidelijke 
nadruk op het werk van God in de bekering van zondaren. Zo maakte 
ds. Ferguson Kcofie zich ook bekend aan ds. Sonnevelt: „Ik ben een 
stevig aanhanger van de leerstukken van genade.” Als deputaatschap 
zijn we verblijd met de bijdrage van deze voorganger aan het werk 
in Ghana. Mag hij een middel in Gods hand zijn om ook daar ogen te 
openen en zielen tot bekering te leiden.

A. Jobse, medewerker Bible and Book Ministry

Ds. Ferguson Kcofie in de boekwinkel

„Ik ben een stevig 
aanhanger van de 
leerstukken van 

genade”
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Colofon

Ds. L. Blok, voorzitter 
Ds. G. Clements, tweede voorzitter 
Ds. W.A. Zondag, secretaris 
M. van der Wilt, penningmeester
J.L.H. Bareman
Ds. G.P. van Nieuw Amerongen 
A.L. Plomp 
Ds. C. Sonnevelt 

Redactie:
A. Jobse,  A.M. Otte, J.M. Schot,
Ds. W.A. Zondag, hoofdredacteur 

Algemeen secretaris:
A.M. Otte
Van Renesselaan 25
3771 JX Barneveld
secretaris@bbministry.com
info@bbministry.com 

Voorlichting: 
A.H. van der Toorn
Tel. 079-3460404 
voorlichter@bbministry.com

Projectcoördinator: 
J.M. Schot
info@bibleandbookministry.com 

Vormgeving:
PromoVisique, Capelle aan den IJssel

Productie en logistiek: 
Tinto Media, Hendrik-Ido-Ambacht

Oplage: plm. 34.000 ex.

WILT U ONS STEUNEN?
Wilt u meehelpen aan de verspreiding van 
Gods Woord door middel van
Bijbel- en lectuurverspreiding, dan kunt u 
dat doen door het deputaatschap
Bijbelverspreiding financieel te steunen.

IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. Deputaatschap Bijbelverspreiding 
Woerden

IBAN DLP: NL28 RABO 0364 0341 49
t.n.v. Digitaal Lectuur Project te Woerden

www.bbministry.com
www.bibleandbookministry.com

Acceptgiro verdwijnt!

Vanaf juni 2023 verdwijnt de acceptgiro uit het betalingsverkeer. Vanaf dit 
nummer vindt u bijgevoegd bij deze Silas een machtigingskaart van Depu-
taatschap Bijbelverspreiding en onze zusterdeputaatschappen. Ook kunt u 
uw gift overmaken.

Draagt u de verspreiding van Bijbels-gereformeerde boeken ook een warm 
hart toe?

Word structureel donateur 

Wilt u het werk van Bijbelverspreiding schriftelijk steunen? 
Gebruik de bijgevoegde machtingskaart. Vink het bedrag, de frequentie en de 
organisatie(s) naar keuze aan en stuur de machtingskaart in een enveloppe 
naar genoemd adres.

Wilt u ons digitaal steunen? 
Gebruik de QR-code op de bijgevoegde machtigingskaart of ga naar 
bbministry.com/steun-ons

Maak uw gift over

• Op IBAN NL81 RABO 0322 4223 29 t.n.v.  
Deputaatschap Bijbelverspreiding

• Via uw kerkelijke gemeente met vermelding  
Deputaatschap Bijbelverspreiding

• Via deze QR-code die u kunt  
scannen met uw smartphone
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Blijf ook 
op de hoogte 

door ons te 
volgen op 

social media!

Instagram: @bijbelverspreidinggergem
Facebook: @bijbelverspreidingGerGem
LinkedIn: Bible and Book Ministry


