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Beste vrienden,
Groetjes uit Frankrijk.
Van 3 Juli tot 11 Sept. ben ik hier in Panassac Frankrijk in het conferentieoord
van Impact om mee te helpen met technisch onderhoud en videowerk.

Van 2–10 Augustus hebben we de conferentie gehad in de tent. Op de foto ben ik aan het mee helpen
de tent op te zetten. Zie meer foto’s hier; http://ImpactDuPleinEvangile.com
Op 21 Juli zijn er gewapende Mo… binnen gedrongen in de studio van “Holy God TV” www.HolyGodTV.net in Parijs
Frankrijk en hebben de aanwezigen zwaar mishandeld en alles kort en klein geslagen. “Holy God TV” heeft een satelliet
kanaal en onze video’s die wij hier maken worden ook door deze bediening uitgezonden via de satelliet over 110 landen
van Europa, Midden Oosten, West Azië en Noord Afrika.

De conferentie is alweer voorbij en de tent is weer ingepakt. Het is altijd weer een hele klus. Nu ben ik bezig
met technisch onderhoud totdat ik weer naar NL ga. Ook is mijn aanwezigheid hier zeer op prijs gesteld
zodat de fulltime onderhouds man hier een tijd op vakantie kan gaan in deze tijd na de drukke conferentie.

www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
Ik ben gevraagd mee te gaan voor een zendings reis naar Rwanda met Stichting Geloof Hoop En Liefde
Rwanda www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl We zullen daar in Oktober en November zijn. Mijn taak is vooral video’s te
maken van het werk daar. En daarna om er een promotie film en van te maken. De Stichting helpt kinderen
met Aids en zorgt voor werkgelegenheid aan volwassenen en brengt het Evangelie van Jezus Christus.
Weet je nog in het nieuws van 1994? In april 1994 werden meer dan een half miljoen mensen, waaronder vrouwen en kinderen, op
brute wijze afgeslacht met hakmessen en stokken, vaak door hun eigen buren. Het is moeilijk om je de omvang van dit bloedvergieten
en de daaruit voortvloeiende chaos voor te stellen, te meer daar dit gehele drama zich slechts in een tijdsperiode van luttele weken
heeft afgespeeld. Buren, die elkaar afslachtten, zonder het gebruik van moderne wapens. Het resultaat was de droevige balans van
naar schatting een miljoen weeskinderen en veel oudere mensen, die alleen overbleven zonder enige vorm van inkomen. Ook zijn er nu
talloze weduwen, daar veel jonge mannen vochten in de oorlog en daarbij hun leven verloren. Veel jonge vrouwen en meisjes werden
verkracht en zitten nu met ongewenste kinderen.

Wil je ook meehelpen om deze zendings reis mogelijk
te maken om de mensen in Rwanda te helpen? Ik weet
al wat ik zal tegenkomen in Rwanda, want ik ben in
1985 in Kenya geweest voor 3 maanden. Ze hebben
me toen letterlijk de kleren van mijn lijf gevraagd en
ben toen zonder kleren in mijn koffer weer terug
gekomen. Het verschil van armoede daar en welvaart
hier is zo groot dat je vanzelf alles weggeeft wat je
hebt. Stuur een gift groot of klein.

Ik ben op zoek naar een goede video camera
om die mee te nemen naar Rwanda. Heeft
iemand er een om weg te geven of uit te
lenen? De video’s die we maken worden
gebruikt om nog meer bekendheid te geven
aan het werk dat in Rwanda gedaan wordt om
de mensen te kunnen helpen in de toekomst.
Je kan ook een gift sturen om een nieuwe HD
camera te kunnen kopen. Die kan ik heel goed
gebruiken voor al mijn zendings reizen en kan
ik de beelden ook met jou delen.

Jakobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in
hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
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Giften in Nederland;

Aan D.Huisman te Swifterbant
Postbank nr. 5327093
Doneer € 5,= per maand via een
automatische overschrijving.

Of aan Stichting “Helping Hands”
te Swifterbant.
(Nu ook ANBI)

Postbank 6895789 tav Daniël
Rabobank 338130004 tav Daniël
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Mijn adres in NL en van
mijn ouders;
Piet & Klaasje Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
Tel: +31-(0)321-323315

Giften op Curaçao;

P.Huisman@Chello.nl
Stichting Helping Hands

Of bel naar mijn broer;
Stephen Huisman +599-9-8697457

www.Stichting-Helping-Hands.nl

MCB 130 180 202
Daniel Huisman
Kaya Militar 46 Curaçao
Nederlandse Antillen
Steun met Nafl. 10,= per maand via een
standing order.

WiwiHuisman@Hotmail.com
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