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Beste Vrienden,
Groetjes uit Indonesië.
18 November ben ik hier aangekomen, en ik
blijf 6 maanden.
Iedereen hier is weer blij dat ik ben gekomen
om mee te helpen in de technische dienst
van het zendings Hospitaal Bethesda in
West Borneo.
Er is weer veel te doen hier. Het aller
belangrijkste is altijd om al het medische
apparatuur aan de praat te houden. Op de
foto ben ik een Hematologie machine in het
laboratorium
aan
het
repareren
en
schoonmaken.

Ik blijf hier tot Mei, dus hopelijk kan ik heel
wat afmaken van de lijst die ik heb gekregen
met urgente dingen die gerepareerd en
gebouwd
moeten
worden.
Van
Waterleidingen en tanks voor opslag,
elektriciteit, stoom voor sterilisatie, tot allerlei
medische apparatuur en machines.

Tel. Indonesia +62 81399142041

www.DanielHuisman.com

Goed Nieuws !!
Ik heb verkering met Jennifer Sanchez uit Chili. We zijn
nu in een tijd van gebed om te gaan trouwen op 11-11-2011
zo De Here wil.
Jeny is nu in Chile waar ze bij haar ouders woont. We
hebben elkaar leren kennen via het internet sinds Mei
2007. En we hebben elkaar intussen al een keer ontmoet en
ook heb ik haar ouders en voorganger (Pastor) al leren
kennen. Ze is net zo oud als ik en ze wil ook graag de
zending in. God gaat voorzien in een hulp die bij mij past.
Haar ouders zijn blij dat Jeny haar hartenwens kan
vervullen door in de zending te gaan met mij.
Jeny heeft ook technische talenten, ze kan Computers
programmeren, repareren en websites maken. En ze heeft
3 jaar voor architect gestudeerd. Verder heeft ze ook een
talent om te tekenen.

Gesproken over trouwen. Op de foto onder ben ik 2
medewerkers van het Hospitaal aan het feliciteren met
hun huwelijk die voor de gelegenheid mooie originele
traditionele Dayak klederdracht dragen.
Het is een grote stap om te gaan trouwen en de
verantwoordelijkheid om voor Jeny te zorgen. Zo De Here
voorziet gaan we samen fulltime verder om God te dienen
in de zending. Dat betekent dat we samen veel meer
kunnen doen. We nemen deze tijd dus ook om te bidden
dat God gaat voorzien in alles wat we nodig hebben. Wil je
ook meebidden hiervoor? Vanaf nu mag je je al toewijden
om ons te gaan steunen per maand zodat we ook alvast
kunnen sparen voor het huwelijk.

Genesis 2:18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken,
die bij hem past.
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Donaties in Nederland;

Aan D.Huisman te Swifterbant
ING bank nr. 5327093
Doneer € 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 ouders zijn op
Curaçao tot Januari.
Piet & Klaasje Huisman
Bakkeput Abao 67
Telefoon; +5999
Piet Huisman
662 5262
Klaasje Huisman 527 2743
P.Huisman@Chello.nl
Stichting Helping Hands
www.Stichting-Helping-Hands.nl

Donaties op Curaçao;

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

Of bel naar mijn broer;
Stephen Huisman +5999 8697457
WiwiHuisman@Hotmail.com
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