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Geliefde Vrienden,
Hartelijke Groeten vanaf Curaçao
Nederlandse Antillen.
Als vrijwillige voorman ben ik bezig met allerlei klusjes in en om
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;
Het laatste Amerikaanse bouwteam van dit jaar.
Per jaar krijgen wij ook verschillende grote groepen mensen te logeren die niet mee werken in de bouw
maar die hun eigen zending evangelisatie acties hebben. Het is fijn ook hen te kunnen dienen maar het
is wel extra werk.
Op de foto
links, hebben
een deel van
de
vloer
voorbereid en
gestort
van
het Spaanse
kerk gebouw.

Op de foto ben ik een airco
aan het repareren van een
van de vele zalen van het
Jeugdcentrum hier waar wij
wonen en werken.

We staan in het nieuwe kerk
gebouw. Het is al 8 maanden in
gebruik maar er moeten nog veel
details afgemaakt worden.

Ons vrijwilligerswerk in de zending op Curaçao is alleen mogelijk
dankzij Gods leiding en uw steun.
Met een kleine gift per maand kunt u ons werk steunen.
Vooral vanwege ouderdom kunnen enkele mensen ons niet meer
financieel steunen, dus zoeken we naar nieuwe mensen die ons
willen helpen.

Op de foto boven zijn de kinderen van het kinderhuis in de Oekraine.
Om geen aparte Nieuwsbrief te maken dit keer zetten we het kort in deze Nieuwsbrief.

Klaasje Huisman

Geliefde vrienden,
Bij deze wil ik u, die hebben bijgedragen voor steun aan het
kinderhuis in Oekraine, hartelijk bedanken.
Met de Stichting Helping Hands steunen we (sinds 2003) een kinderhuis
in de Oekraine. De leiding en kinderen zijn er heel dankbaar voor.
Ook steunen wij Daniel (Sinds 1995) en zijn gezin in het zendingswerk,
op Curaçao nu.
Ondertussen ben ik weer verhuisd. Mijn nieuw adres is.
Oostenstein 12, 9291 GR Kollum
Mijn hartelijke groeten en zegenwensen voor het nieuwe jaar.
Klaasje Huisman
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Lucas 2:13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde,
zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagen.
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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 Curacao of Oekraine

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

Adres en 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

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 altijd uit op http://Nieuwsbrief.DanielHuisman.com en geef het graag vrij door aan anderen.

