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Geliefde Vrienden,
Hartelijke Groeten vanaf Curaçao,

De Preken zijn te zien op IglesiaBidaNobo.com/Preken

Met ons gaat het goed.
Op de foto boven zie je hoe we nu in de kerk zitten. De
families mogen bij elkaar zitten met anderhalve meter
afstand van anderen. Na 10+ besmetingen op Curaçao
in Maart kwam de lockdown en avondklok en daarna
was het eiland vrij van het virus maar omdat de grenzen
weer opengingen waren er eind augustus binnen een
week opeens 30 nieuwe besmettingen. De regering
heeft verder geen extra maatregelen meer genomen
behalve dat er niet meer gezongen mag worden in de
kerken en andere plaatsen, omdat zingen en praten met
elkaar het virus verspreid.

Daniel Sara en Jeny bij het huisje waar
we in wonen. (Sara staat op een bankje)

De kerk heeft ook meegedaan met voedsel kopen en pakketten uitdelen aan
de mensen in nood. Ook dankzij mensen uit NL die geld hebben opgestuurd
om dat te kunnen doen. Op dit moment draait de economie weer, dus er
worden niet veel voedsel pakketten meer uitgedeeld.
De economie heeft nog wel veel te lijden omdat er niet veel toeristen komen
en omdat de raffinaderij stil ligt. De raffinaderij ligt stil omdat het termijn van de
vorige huurder is afgelopen en nu wordt er gezocht naar een nieuwe.

Voedselpakketten

Op de foto zijn we de reling voor het balkon achter in de kerk aan het plaatsen.
Op het balkon kunnen dan ook wat meer mensen zitten om de anderhalve
meter afstand te houden.

Het zendings schip van
Mobilisatie, Logos Hope

Operatie

https://www.OM.org/Ships/LogosHope was
een aantal maanden op Curaçao. Er
mocht geen publiek aan boord dit keer
maar enkele teams kwamen wel van
boord om kerkdiensten bij te wonen en
ons te helpen met klusjes door de week.
We
hebben
hier
altijd
genoeg
vrijwilligerswerk te doen en ik ben er
altijd heel druk mee. Op de foto zijn ze
de trapleuning en treden naar het
balkon in de kerk mooi aan het verven.
Ze hebben ook nog veel meer andere
klusjes gedaan hier.

Sara heeft 2 lieve katjes gekregen
waar ze heel blij mee is. We doen
nog steeds ThuisOnderwijs met
Sara. Meer dan 20 gezinnen op
Curaçao
doen
nu
officieel
ThuisOnderwijs met hun kinderen
en we hebben nu allemaal een
Toekenning gekregen van het
Ministerie van Onderwijs voor dit
schooljaar.
Wij leven en werken op Curaçao in de zending van giften voor ons vrijwilligerswerk, we zijn afhankelijk
van u die deze nieuwsbrief leest voor ons dagelijks onderhoud.
Kan je misschien ook meehelpen hiermee?
En wil je ook helpen mee bidden dat God zal voorzien?
Mattheus. 9:35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.
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Donaties en Giften in Nederland;
Aan:

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

Of via: Stichting “Helping Hands”
te Kollum (met ANBI)
Bank nr. NL14 INGB 000 6895789
tgv Curaçao en/of Oekraïne.

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

Klaasje Huisman
Oostenstein 12
9291 GR Kollum
Friesland Nederland
Tel: +31 627467982
KlaasjeHuisman@Live.nl

Stichting Helping Hands
StichtingHelpingHands.com

Giften en adres op Curaçao;
Daniel Huisman, MCB 130180202
Punta Cardonweg 72
Willemstad Curaçao NA
Mobiel +5999 5151962
Adres van de ouders van Jeny.
Calle Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepción
Chili +56 41 2947407

Deze Nieuwsbrief sturen we vaker per Email dan op papier.
Schrijf je in via; DanielHuisman@Yahoo.com om onze Nieuwsbrief vrijblijvend te ontvangen per Email.
Print de nieuwsbrief uit op http://Nieuwsbrief.DanielHuisman.com en geef het graag vrij door aan anderen.

