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Beste Vrienden,
Groetjes vanuit Indonesië.
We hebben weer heel wat kunnen doen in het
Zendings Hospitaal Bethesda op West Borneo
als vrijwilligers in de technische dienst.
Op dit moment zijn we in de grote stad Jogyakarta op het eiland Java in Indonesië om een visum van
een jaar aan te vragen zodat we hier langer kunnen blijven. We moeten daarna ook aantonen dat we
deze visa voor tenminste 2 jaar hebben gehad om daarna Sara te kunnen adopteren.
Op de foto boven staan we met een deel van de mensen die veel betekenen voor Sara hier.
De laatste weken in het Zendings Hospitaal waren erg druk met
allerlaatste urgente reparaties ook vanwege een bliksem inslag die
wat apparatuur beschadigde.
Hier in Yogyakarta doe ik nu wat achterstallig computerwerk zoals
alle waterleidingen e.a. in te tekenen op de tekening van alle
gebouwen van het Hospitaal. Die tekening is altijd handig zodat
iedereen altijd weet waar alle waterleidingen e.a. te vinden zijn.
Op de foto’s onder is Sara aan het spelen.

Nu heb ik ook wat meer tijd om weer wat werk te doen aan de
websites die ik voor andere zendelingen onderhoud en hun
nieuwsbrieven maken.
Zie; http://GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl e.a.

In Frankrijk zal deze zomer geen grote conferentie zijn in de grote
tent dus daar hoeven we niet naartoe om mee te helpen en kunnen
we daarom langer in Indonesië blijven. Dat vindt Sara heel fijn want
ze is nu wel al wat meer aanhankelijk en ze mist ons als we er even
niet zijn. We willen zo min mogelijk van haar gescheiden zijn.

Op de foto is Sara bij de verpleegsters van
de Kraamkliniek afdeling waar ze geboren is 2
jaar geleden en waar ze haar eerste maand
van haar leven heeft overleefd als baby na
een heel moeilijke tijd.
Sara is erg geliefd door iedereen die we
tegen komen. Ze is intelligent en ze kan nu al
goed woorden onthouden. We doen onze
uiterste best zodat ze de beste verzorging
heeft.

De kosten om een jaar visa aan te vragen zijn
hoog in Indonesië. We bidden om God Zijn
leiding hierin en dat God zal voorzien in alles
wat we nodig hebben zodat we kunnen
doorgaan met de adoptie.
We hebben nog 1000 Euro nodig voor ons
jaarvisum. Als je kan meehelpen hieraan zou
een enorme zegen zijn voor ons en het adoptie
proces van Sara.

Wij leven voor 100% uit geloof in de zending.
We bidden dat God voorziet in alles wat wij nodig hebben zodat wij kunnen doorgaan met
onze fulltime bijdrage in het Christelijke Zendingwerk als vrijwilligers.

Johannes 11:27 Zij zeide tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus,
de Zoon van God, die in de wereld komen zou.
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Donaties in Nederland;

Aan D.Huisman te Swifterbant
ING bank nr. 5327093
Steun ons met € 5,= per maand via een
automatische overschrijving.

Of aan Stichting “Helping Hands”
te Swifterbant. (ANBI)
ING Bank 6895789 tgv Daniel
Rabobank 338130004 tgv Daniel

Ons post adres in NL en
adres van mijn moeder;
Klaasje Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
Tel: +31 321323315
KlaasjeHuisman@Yahoo.com

Stichting Helping Hands

www.Stichting-Helping-Hands.nl

Giften op Curaçao;
MCB 130 180 202
Daniel Huisman
Kaya Militar 46 Curaçao
Adres van de ouders van Jeny.
Calle Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepción
Chile +56 41 2947407
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