
Lieve vrienden en familie. 
2022 zit er al weer bijna op en wat gaat het
snel. We zijn zo dankbaar voor het afgelopen
jaar. God is zo geweldig goed!! Dankjewel
iedereen die achter ons stond.  Samen konden
we bouwen we aan Zijn Koninkrijk. We hebben
weer een video en een nieuwsbrief gemaakt
met een aantal foto's van afgelopen tijd. 20
december is onze laatste schooldag en
hebben we vakantie tot 9 januari. We kijken vol
verwachting uit naar wat 2023 gaat brengen.

Voor het tweede schooljaar na de zomer,
hebben we opnieuw een geloofsuitdaging van
15000 euro. Dit bedrag hebben we nodig om
de visa van Fernanda te kunnen starten. 

• 6000 euro schoolgeld per persoon. 
• 12000 euro samen.
• 3000 euro voor de missie reis samen.

Zou je ons daarbij kunnen helpen? Bid ervoor.
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Op maandag middag helpen we altijd bij AIMS
een organisatie die zich inzet voor de onbereikten.

Één keer per maand komen we altijd samen met
internationale studenten en ontbijten we samen.

De natuur hier is prachtig. Veel bergen,
watervallen en wilde dieren.

Straat evangelisatie in Colorado Springs 
met eten, drinken en kleding voor daklozen.

Iedere woensdagmiddag is er school 
van genezing waar we in mee helpen.

We krijgen les van veel verschillende 
leraren. Het onderwijs is super goed.



We willen iedereen bedanken die voor ons bid en financieel geeft.
Dankzij jullie is het mogelijk om hier te zijn, toegerust te worden en

God's plan te volgen. We willen er ook graag voor jullie zijn. Laat ons
weten als we ergens voor kunnen bidden. 

 
Bid voor ons: Voor genoeg financiën.

 • Dat God geeft de Geest van wijsheid en van openbaring in het
kennen van Hem.

 
Financieel geven kan via onze kerk hope4you 

(Aftrekbaar van de belasting)
NL78 INGB 0002 3920 91 • ten name van: Familie de Visser

 
Persoonlijk account:

NL97 RABO 0330 9633 76 • ten name van: F.C. De Visser

Ons adres is:
Hempstead Place 625

CO 80906 Colorado Springs 
Verenigde Staten 

 
Harry 

harryyyyy@hotmail.com
WhatsApp: +31 6463 548 46

 
Fernanda 

fnandinha.m@gmail.com
WhatsApp: +1 754 272 4708

 

We hadden regelmatig beren in de tuin
maar die zijn nu in winterslaap.

Regelmatig gaan we de bergen in om 
een wandeling te maken.

We zijn ontzettend blij dat we twee jaar
 Charis Bible College kunnen doen.

De winter is begonnen en er valt af en toe 
best veel sneeuw.


