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Geliefde Vrienden,
Hartelijke Groeten vanaf Curaçao
Nederlandse Antillen.

Als vrijwillige voorman ben ik nu druk bezig met de bouw van het
kerk gebouw voor de Nederlandse gemeente en tegelijkertijd ook
voor de bouw van het kerk gebouw voor de Spaanse gemeente op
Traai Seroe van; http://IglesiaBidaNobo.net
Op de foto boven; We zijn begonnen met de
grond gelijk maken op het terrein voor het
gebouw voor de Spaanse gemeente en die
wordt net zo groot als het Nederlandse kerk
gebouw.

Op de fotos zijn we bezig met het uitlijnen van de fundering voor de Spaanse Kerk op het terrein.

Op de foto boven sta ik links met het zendelingen team
uit Amerika dat is komen werken voor een week om het
begin van de blokken te leggen voor de Spaanse kerk.

Sara
vermaakt
zich goed
en leert al
schrijven en
rekenen.

Deze maand hopen we te horen we hoe het verder gaat met de volgende stap voor de papieren van
Sara en hoe we verder kunnen om Sara haar NL Paspoort te krijgen.
We hebben nog steeds een lening die we terug moeten betalen, nog van de inrichting van ons klein één
kamer appartementje hier op het terrein van de NL Kerk en de kosten voor de adoptie papieren in NL.
Het is een bedrag van 4000 Euro.
Als je kan meehelpen hiermee zal het een fijne zegen zijn.
We bidden dat God zal voorzien.
Lukas 6:48 Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een
steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen;
want het was op de steenrots gegrond.
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Donaties en Giften in Nederland;
Aan:

D.Huisman te Swifterbant
Bank nr. NL47 INGB 000 5327093
Steun ons met € 5,= per maand via
een automatische overschrijving.

Of geef aan: Stichting “Helping Hands”
te Swifterbant (met ANBI)
Bank nr. NL14 INGB 000 6895789

tgv Daniel

Ons post adres in NL en adres van
mijn moeder en Stg. Helping Hands;

Klaasje Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
Tel: +31 321323315
KlaasjeHuisman@Yahoo.com

Stichting Helping Hands
StichtingHelpingHands.com

Giften op Curaçao;
Daniel Huisman, MCB 130180202
Punta Cardonweg 72
Willemstad Curaçao NA
Adres van de ouders van Jeny.
Calle Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepción
Chile +56 41 2947407
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