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Beste Vrienden,
Groetjes vanuit Frankrijk.
We zijn van 4 Juli – 4 September in Frankrijk om mee te helpen met
de Christelijke Tent Conferentie dagen in het zuiden van Frankrijk.
ImpactDuPleinEvangile.com
We gaan in Oktober naar Indonesië om mee te helpen in het
Zending hospitaal Bethesda in Serukam op het eiland Borneo.
We reizen via Curaçao waar ik mijn passpoort moet verlengen en
waar Jeny zich gaat inschrijven.
Daniel en Jeny helpen mee met de video opnames in de tent in Frankrijk.

Daniel en Jeny helpen mee met de grote tent op te zetten in Frankrijk.
Zie meer foto’s op; http://ImpactDuPleinEvangile.com/2012.htm

Jeny helpt mee met de maaltijden
tijdens het kamp.

Op de foto van 1 Juli 2012 in Nederland; Jeny is voor de derde keer gekleed in haar bruidsjurk. (Chili, Curaçao, NL)
We hebben die dag ook het 30 jarig jubileum van het fulltime zendingswerk van Daniel Huisman en de uitzending en
inzegening gehouden voor onze toekomst samen in de zending fulltime als vrijwilligers in het Koninkrijk van God.
Hartelijk bedankt aan alle aanwezigen en voor uw steun en zegen van de Hemel.

Onder is nog een foto te zien van April 2012
waar Jeny aan het preken is in een klein kerkje
vlakbij het Hospitaal in Indonesië en waar Jeny
vertaalt wordt door de welbekende zendeling en
oprichter van het Hospitaal; Dr. Wendel Geary.
In Oktober gaan we weer naar het Hospitaal in
Indonesië voor 6 maanden om mee te helpen
als vrijwilligers in de technische dienst.

Jeny en ik zijn Mevrouw
Juliana en haar gezin
dankbaar voor het
verzorgen van onze baby
Sara in Serukam Borneo
Indonesië.
Sara is bewust in April
door haar hele familie
achtergelaten in het
Hospitaal en Jeny en ik
hebben alle
verantwoordelijkheid voor
haar overgenomen. Sara
is nu al 5 maanden oud.

13 September wordt ik, Daniel 50 jaar oud, dit willen we vieren in Swifterbant, 8255AW Buitenhof 33, op
Zaterdag 8 Sept. tussen 16:00 en 20:00 en ook op Zondag 9 Sept. tussen 16:00 en 20:00. U bent van
harte uitgenodigd. En mijn vader vindt het fijn om bezoek te krijgen. Hij voelt zich niet beter met de
kanker in zijn ingewanden maar hij is alert en weet zijn weg in huis, zijn leven is in Gods Hand.
Markus 6:7 En Hij (Jezus) riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, twee aan twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.
8 En Hij gebood hun niets mee te nemen voor onderweg, dan alleen een staf; geen brood, geen reiszak, geen geld in de gordel,
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Donaties in Nederland;

Aan D.Huisman te Swifterbant
ING bank nr. 5327093
Steun ons met € 5,= per maand via een
automatische overschrijving.

Of aan Stichting “Helping Hands”
te Swifterbant. (Nu ook ANBI)
ING Bank 6895789 tav Daniël
Rabobank 338130004 tav Daniël

Mijn adres in NL en van
mijn ouders;
Piet & Klaasje Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
Tel: +31 321323315

Onze Mobiele Tel. Nrs.
+31 633738272 Holland en Frankrijk
Adres van de ouders van Jeny.
Calle Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepcion, Chili
+56 41 2947407

P.Huisman@Chello.nl
Stichting Helping Hands

www.Stichting-Helping-Hands.nl
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