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Beste Vrienden,
Groetjes vanuit Nederland.
We zijn 3 weken in NL om op 1 Juli
onze speciale dag te vieren.
Op 1 Juli willen we ons huwelijk vieren
in Nederland en ook gedenken dat ik
30 jaar fulltime in de zending zit.
4 Juli gaan we naar Frankrijk om mee
te helpen als vrijwilligers voor 2
maanden in het conferentieoord.
ImpactDuPleinEvangile.com

Op 1 Juli houden Daniel en Jeny hun Huwelijks viering
in NL, iedereen is Hartelijk Welkom!
Uitnodiging HuwelijksViering in Nederland:
Datum: Zondag 1 Juli 2012
Tijd: 4 uur smiddags
Plaats: Bakkersweg 2, 7683 SV, Den Ham (Overijssel)
Spreker: Kees Goedhart WitKerkje.nl
Het is des te meer een feest als jij / u er ook bij kan zijn.
(Laat ons even weten als u komt.)

Rijroute naar WitKerkje.nl
Vul dit adres in op uw Navigator
in de auto;
Bakkersweg 2
7683 SV Den Ham
Als u van de richting Zwolle /
Ommen komt rijdt u een straat
verder door naar het wit kerkje
(Rode route).
(Dat adres zit nog niet in de navigators)

Je moet het hek binnen rijden bij
Geerdijk 19B
(Vlakbij Ommen is een omleiding met
gele borden maar die hoef je niet te
volgen als je van richting Zwolle komt.)
Volg de rode lijn op het kaartje
hiernaast.

In Indonesië kwamen we een baby tegen in het Hospitaal die
een zware operatie heeft ondergaan vlak na haar geboorte en
die door de ouders is afgestaan, dus hebben we besloten voor
de baby te zorgen. We proberen haar ook te adopteren. We
hebben haar goed achtergelaten bij vrienden die goed voor haar
zorgen zolang wij weg zijn.
Ze is 3 maanden oud en we noemen haar Sara Shui.
Er is nog veel werk te doen in het Zendings Hospitaal op Borneo.
We hopen na de zomer weer naar Indonesië te gaan.
Er is nog altijd een tekort aan water in het hospitaal buiten de
regentijd om dus zijn ze weer blij als we terug gaan.
In Juni 2011 is mijn vader aan darmkanker geopereerd en heeft hij sindsdien een stoma.
In December is geconstateerd dat de chemotherapie niet heeft geholpen en het is afgeraden om
verder te gaan met de kuur.
God zij dank heeft mijn vader geen pijn maar hij is wel veel vaker erg moe de laatste tijd.
Mijn vader kan misschien niet aanwezig zijn op 1 Juli in Den Ham, maar hij vindt het heel fijn thuis
bezoek te ontvangen.
Maak gerust een afspraak om langs te komen, tel 0321 323315 of bel om even te groeten.
Mijn vader zegt dat hij niet weet hoe lang hij nog samen met ons op deze aarde kan zijn. Zijn leven is in
Gods hand.

Eind dit jaar is het 50 jaar
geleden dat mijn ouders
(en ik als baby) voor het
eerst de zending in gingen
naar Frans Guyana en
daarna naar Curaçao.
www.StromenVanKracht.nl

Daniel en Jeny Huisman leven als vrijwilligers in de zending en dat kan alleen maar mogelijk zijn door
Gods Wil en uw trouwe gebeden en steun. Wij danken God dat wij dit werk kunnen doen om andere
mensen te helpen. Nu zijn we al met z’n drietjes. Dus nu zijn we nog veel meer afhankelijk van het leven
in geloof van uw gebeden en gaven om door te kunnen gaan in de zending.
Kadotip; Een periodieke automatische overschrijving per maand.
Mattheüs 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.
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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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