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Geliefde Vrienden,
Hartelijke Groeten vanaf Curaçao
Nederlandse Antillen.
Als vrijwillige voorman ben ik druk bezig met de bouw van het
kerkgebouw voor de Nederlands sprekende gemeente en
tegelijkertijd ook de bouw van het kerk gebouw voor de Spaans
sprekende gemeente. zie http://IglesiaBidaNobo.com
Op de foto boven; We zijn nu bezig met de bouw van het Paviljoen
vlak naast het kerk gebouw voor de Nederlands sprekende
gemeente. Met de grote rode hoge pomp wordt het beton gestort.

In de bouw heb ik de leiding over gemiddeld 5 man het hele
jaar door. En zij werken graag ook alle feest dagen dus dan
krijgen we natuurlijk meer gedaan maar dan heb ik zelf ook
eigenlijk geen enkele vrije dag meer. (Dus heb ik geen tijd om
een nieuwsbrief te maken en fondsen te werven.) We werken
nu vooral aan de 2 kerk gebouwen maar we hebben ook al
veel reparatie werk gedaan aan 5 andere huizen inclusief het
huisje waar we nu in wonen. O ja, en we hebben ook nog een
extra keukentje gebouwd voor de werkers hier.
Samen met een ander beheer ik de sleutels van meer dan 11
zalen voor bijeenkomsten en 7 Containers met materialen en
gereedschappen erin. Het kerk gebouw heeft ook een hele
bos sleutels met alarm. Het is dus een enorme
verantwoordelijkheid om alles goed op slot te houden maar
dan wordt je ook constant opgeroepen om weer eens even
een zaal ofzo open te doen of te sluiten.

Op de foto staan we bij het huisje
waar we nu in wonen met op de
achtergrond de Nederlandse kerk.

Op de foto sta ik bij de nieuwbouw van de Spaanse kerk met een Amerikaans zendings bouw team van
de Assemblies of God kerk http://AG.org In Oktober krijgen we weer een andere groep van hun.

Op de fotos; Beton storten in het Paviljoen en de foto daarnaast ook voor het Spaanse kerkgebouw. Ik
besteed veel tijd in het busje rijden, de werkers heen en weer rijden en alle materialen kopen die ze nodig
hebben de hele dag door. Ik moet er voor zorgen dat ze genoeg ijswater te drinken hebben in deze hete
zon en dat ze om 12 uur eten hebben. Ook is er veel papierwerk zoals bouw tekeningen en bonnen ea.
Op 13 Sept. wordt ik 56 jaar en mijn moeder wordt 80 jaar op
14 Sept. Dus is het nu wel goed dat ik even naar NL ga om
met de familie te zijn en dan kan ik nog wat spullen van ons
uitzoeken en opsturen naar Curacao. Op 23 Sept. zal ik wat
foto’s van ons werk laten zien in de samenkomst van;
https://www.LevendWater-Emmeloord.nl
Ik ben in NL van 12-24 September.
Helaas kunnen Jeny en Sara niet mee naar NL.

Sara heeft nu ook eindelijk
haar
permanente
verblijfs
vergunning en is ingeschreven
op
Curaçao
en
gratis
verzekerd bij de SVB.

Prijs God want we hebben de persoonlijke lening van 2017 terug kunnen
betalen dankzij een eenmalige gift en van de rest van het geld konden we
ook nog verhuizen naar een iets groter huisje met 2 slaapkamers. Het
huis staat op hetzelfde terrein van het JeugdCentrum naast de nieuwe
Nederlandstalige kerk dus dat is ook mooi dichtbij.
Maar financieel zijn we nu helaas weer “terug bij af” en we ontvangen veel
te weinig per maand aan giften voor ons dagelijks onderhoud voor het
zendings werk op Curaçao.
Als je kan meehelpen met een kleine gift per maand dan zal het een
enorme zegen zijn voor ons werk.

Sara gaat al naar ballet.
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We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk te geven van al onze tijd en energie hier en deze tekst spreekt ons aan.

Het is zaliger te geven, dan te ontvangen
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 Curacao

Handelingen 20:35

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

Klaasje Huisman
Paradyske 5
9291 MV 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
Monte Carmelo
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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