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Geliefde Vrienden,
Hartelijke Groeten vanaf Curaçao,

Zie de preken op: https://www.youtube.com/c/IglesiaBidaNobo
http://IglesiaBidaNobo.com

Op
de
foto
boven zijn we
bezig bij de
Spaanstalige
kerk met de
laatste
voorbereiding
om met de
pilaren voor het
dak
te
beginnen.

de

Corona Virus update; Curaçao heeft de 3 golf gehad.
Ik kwam pas geleden in een winkel waar het loshangende
plexiglas tussen het personeel en de klanten was vervangen
voor echt glas met een mooi duurzaam roestvrijstalen frame.
En ik dacht het virus gaat blijkbaar voorlopig niet weg, we
zullen hier nog een tijd mee moeten leven.
Klik hier om de Actieve gevallen te bekijken in elk land.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/curacao

Daniel Jeny en Sara
Links en onder de foto’s van het paviljoen bij de Nederlandse
kerk. Het is mooi geverfd en de vloertegels zijn gelegd.
Nu zijn we bezig de klinkers eromheen te leggen.
Op de foto onder hebben we de kerst maaltijd gevierd in het
paviljoen met de gemeenteleden van de Nederlands
sprekende kerk.
Verder ben ik altijd bezig met zalen te openen en sluiten voor
bijeenkomsten. Reparaties, heen en weer rijden om
materialen te halen voor de werkers of wat te doen voor het
kantoor.
Als ik hier van het ene punt naar de andere loop dan word ik
altijd wel even geroepen om nog wat te doen.

Op de foto boven; Het kinderhuis in de Oekraine. Onze stichting Helping Hands steunt dit
kinderhuis al 17 jaar.
Steun deze kinderen via onze Stichting “Helping Hands” te Dinxperlo (met ANBI) voor 5 euro per maand.
Bank nr. NL14 INGB 000 6895789 tgv Oekraïne. StichtingHelpingHands.com

Het thuisonderwijs met Sara
gaat goed. Ze is heel creatief,
leert goed en ze houdt van
lezen.

Sara heeft kikkertjes gemaakt
van papier die kunnen springen.

Wij zijn vrijwillige zendelingen op Curaçao.
We zijn zo dankbaar voor uw steun voor ons levensonderhoud.
We komen per maand nog wat support te kort.
Help mee bidden te vertrouwen dat God zal voorzien.
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Lucas 2:14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagen.
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Steun ons met € 5,= per maand via
een automatische overschrijving.

Onze postadressen in NL zijn;
van mijn moeder. Klaasje Huisman
Oostenstein 12, 9291 GR Kollum
Friesland Nederland
Tel: +31 627467982
KlaasjeHuisman@Live.nl

Ons adres op Curaçao en donaties;
Daniel Huisman, MCB 130180202
Punta Cardonweg 72
Willemstad Curaçao NA
Mobiel +5999 5151962

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

Of: Stichting Helping Hands
Op het adres van mijn broer
Marcel Huisman
Europastraat 55, 7091 XB Dinxperlo
StichtingHelpingHands.com

Adres van de ouders van Jeny.
Calle Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepción
Chili +56 41 2947407

Donaties via de ING bank in Nederland;
Aan:

D. Huisman te Curacao

Bank nr. NL47 INGB 000 5327093
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