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Geliefde Vrienden,
Hartelijke Groeten vanaf Curaçao
Nederlandse Antillen.

Als vrijwillige voorman ben ik druk bezig met de bouw van het kerk
gebouw voor de Spaans sprekende gemeente en tegelijkertijd ook
de bouw van het kerk gebouw voor de Nederlands sprekende
gemeente van; http://IglesiaBidaNobo.net
Op de foto boven; We hebben al een groot gedeelte afgemaakt
van de muren voor het gebouw voor de Spaanse gemeente.
We wonen hier nu al 10 maanden. We werken voor
dezelfde stichting die Wim de Vries heeft opgericht in
1963 die mijn vader heeft overgenomen in 1965. Mijn
moeder weet nog goed dat mijn vader in 1965 alleen
naar Curaçao ging en dat hij na een korte tijd opeens
opbelde dat we naar Curaçao konden komen want hij
was nu de voorzitter van de stichting en heeft daardoor
de verblijfsvergunning kunnen krijgen. 7 jaar later heeft
mijn vader de stichting en de gemeente overgedragen
aan Pastor Thijm omdat wij op Mount Pleasant gingen
wonen met een nieuwe bediening en gemeente en al
het werk wat teveel werd. De naam van deze eerste
stichting is; Stichting Volle Evangelie Zending Stromen
van Kracht. En het werk is enorm gegroeid sindsdien
met 7 gemeentes (inclusief een Chinese) en een
jeugdcentrum, en alles onder Pastor Thijm zijn leiding.

Op de foto staan we bij het nieuwe gebouw
voor de Nederlandse kerk die bijna af is en
rechts is het jeugdcentrum waar we ook in
wonen in de woonwijk Monte Carmelo.

Op de foto; we hebben 4 verschillende Amerikaanse zending bouw teams gehad in 2017 voor de bouw
van de Spaanse Kerk. We gaan daar weer verder met die bouw als er weer een team komt volgend jaar.

Op de foto; we verven het Nederlandse kerk gebouw. Op de foto ben een toilet aan het installeren en ik
moet nog wat meer sanitair instaleren. We gaan nu ook verder met; Elektriciteit, Geluid, Projectie, het
podium bouwen, koeling, parkeer plaats e.a. De huur is opgezegd per eind Januari van het gebouw
waar de gemeente in de Nederlandse taal nu samenkomt. Dus we moeten hard werken om het
allerbelangrijkste af te krijgen.
Adreswijziging: Mijn moeder is intussen
verhuisd en woont nu in Friesland en zegt
de huur van het huis in Swifterbant op. Het
nieuwe adres is nu: Paradyske 5

9291 MV Kollum Nederland.
Dat is nu ook het nieuwe adres voor de
onderstaande bankrekeningen in NL.

Sara heeft eindelijk
haar NL paspoort.
Maar het inschrijven
op Curaçao duurt
nog 3 maanden dus
nog even geduld, en
daarna is ze dan ook
gratis verzekerd bij
de SVB.

We moeten nu nog 3000 Euro van de lening terug betalen want we
hebben de aller laatste extra kosten nog moeten betalen voor de
rechtzaak voor de adoptie in NL en Sara haar paspoort en de
inschrijving (het laatste kost 300 Euro, en is vooruit betaald).
Als u kan meehelpen hiermee zal het een fijne zegen zijn en ons gerust stellen.
We hopen het einde van dit jaar positief te kunnen staan om door te gaan met ons zendingswerk.
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Van een medezendeling en een goede oude vriend van mijn vader van vroeger, kreeg ik dit vers uit de Bijbel die hij passend
vond voor mij.

Psalm 45:17a

Op de plaats uwer vaderen zullen uw zonen staan,
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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 geef aan: Stichting “Helping Hands”
te Kollum (met ANBI)
Bank nr. NL14 INGB 000 6895789

tgv Curacao

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 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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