
 
Proclamatie 

 
De engel zeide: 

 
“Ik breng u groot nieuws, vandaag is in  

Bethlehem de Redder geboren ,Christus de Here” 
En de engelen zongen” 

Ere zij God in de Hoge, Vrede op aarde bij de 
mensen die naar Zijn wil leven” 

Lucas 2  Het Boek 
 
 

 
 

Bestuur en medewerkers van de  
Stichting “Helping Hands” 

 
 

wensen u gezegende feestdagen  
 

en een 
 

                 gezond en voorspoedig 2008 



Namens de kinderen  die wij dit jaar hebben kunnen helpen: 
Heel hartelijk dank. 

 
In 2007 is er weer veel gerenoveerd. 

 
Foto’s laten wij u in de volgende nieuwsbrieven zien. 

 
Ook in 2008 willen wij doorgaan met onze  

“Helpende Handen” 
om de renovatie van het Kinderhuis mogelijk te maken 

Op de foto links een jochie dat zeker onze “Helpende Handen “nodig heeft. 
 

Kunnen wij in 2008 weer op uw financiële steun rekenen? 

 
 

    Sponsers gezocht!! 

 
Dit huis  op de foto rechts is te koop met 2500 m2 grond, het 
is gelegen op een mooie locatie 10 km buiten L’viv. 
Het zou geweldig zijn als we dit perceel kunnen kopen om 
daar kinderen onder te brengen die wij  een ‘Thuis” kunnen 
geven zodat zij niet naar een Internaat gestuurd worden. 
In het Internaat is geen goede begeleiding en toezicht waar-
door de kinderen vaak op straat terecht komen.. 
Uw “Helpende Handen “ kunnen het mogelijk maken. 

 
Persoonlijk 
 
Het jaar 2007 is voor ons een moeilijk jaar geweest. 
Onze dochter Angeline, op 26 oktober werd zij 33 jaar, werd al 3 jaar behandeld voor kanker. Eind 2006 
dachten wij dat de ziekte, na een zware chemo behandeling, onder controle was.  Met de Kerstdagen begon 
haar haar weer te groeien en we verblijdden ons op een Nieuw Jaar  waarin alles nieuw en beter zou worden  
voor Angeline. 
Helaas bleek in maart jl. dat de ziekte verdere uitzaaiingen  had, een bestraling voor haar rug gaf geen ver-
betering en een nieuwe chemo behandeling werd stopgezet omdat er medisch gezien geen genezing meer mo-
gelijk was. 
Angeline was zelf heel moedig en sterk, toen de dokter op 19 september jl.  vertelde dat het binnen afzien-
bare tijd, misschien 2 maanden, afgelopen zou zijn, zei Angeline “Maar we gaan nog niet huilen hoor, dat kan 
altijd nog.” 
Graag wilde ze nog met de familie  en vrienden een weekend bij elkaar komen. 
Eind september waren we met 38 personen, familie en vrienden van Tom en Angeline, bij elkaar in een huis in 
de Ardennen, niemand wilde er aan dat dit de laatste keer zou zijn dat we allemaal bij elkaar konden zijn.. 
Helaas was dit wel waar.  Angeline en Tom zijn op 9 november nog getrouwd, dit was de laatste wens van An-
geline.  28 november is zij vredig van ons heengegaan, zoals ze zelf geloofde “Veilig in Jezus’ armen.” 
Wij zijn heel dankbaar voor alle liefde en bewijzen van medeleven die wij ontvangen hebben in deze moeilijke 
tijd.  De begrafenis was indrukwekkend en liet zien hoeveel Angeline heeft betekend voor velen. 
Wat een prachtige dochter was zij, Angeline—Engel, wat zullen we haar missen. 
Op de website  www.DanielHuisman.com/Angeline  en www.AngelineHuisman.nl  kunt u foto’s zien van het hu-
welijk en de begrafenis. 
 
Piet en Klaasje Huisman  


