
Lieve vrienden en familie. 
Onze eerste week school zit er op en wat was
het goed!! We hebben weer een video
gemaakt omdat er zoveel te vertellen is en
een deze nieuwsbrief voor de foto's. 
Begin augustus zijn we vertrokken. Eerst zijn we
10 dagen in Florida geweest bij vrienden van
Fernanda. We hadden een goeie tijd daar en
we mochten spreken in hun kerk. Daarna zijn
we door gevlogen naar ons nieuwe adres in
Colorado Springs.

Hieronder is het huis waar we de komende 2
jaar verblijven. We wonen onderaan de
Cheyenne Mountain, 35 minuten van onze
school. We huren een deel van het huis en
delen de keuken met het gezin wat hier woont.
We zijn God zo dankbaar voor deze plek. Dit
hadden we van te voren nooit kunnen
bedenken. Het gezin waar we wonen geloofd
in Jezus en ze hebben 2 kinderen (tieners), 2
honden en een kat. Gezellig hoor!
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Hierboven zie je Charis Bible College. Het is
gigantisch groot en is gevestigd in Woodland Park.
Iedere morgen om 7 uur rijden we omhoog de
bergen in naar school. Mijn oren ploppen altijd
dicht omdat we zoveel stijgen. In totaal zijn we met
meer dan 1000 studenten. In onze klas zitten er
denk ik tussen de 400 en 500. Het is een
internationale school en mensen komen echt
overal vandaan. Het is mooi om al deze verhalen te
horen hoe ze hier gekomen zijn.

Andrew Wommack is de oprichter van de school.
Hij is een leraar en zijn onderwijs is echt super
goed. Samen met vele anderen geeft hij les. Een
tekst die ik veel gehoord heb deze week is:
Romeinen 12:2
Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar
wordt veranderd door de vernieuwing van uw
denken om te onderscheiden wat de goede,
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
God's Woord veranderd ons denken. Zo krachtig!
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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 honger naar meer van Hem.
 • Dat God geeft de Geest van wijsheid en van openbaring.

 
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: +31646354846

 
Fernanda 

fnandinha.m@gmail.com
WhatsApp: +557398364868

 


