Daniel Huisman Nieuwsbrief September - Oktober 2011

DanielHuisman@Yahoo.com

Mobiel in Chili +56 95012987

www.DanielHuisman.com

Beste Vrienden,
Groetjes vanuit Chili.
Ik ben nu in de stad Concepcion in Chili in Zuid Amerika.
11 November ga ik hier trouwen met Jennifer Sanchez.
Ik logeer nu bij haar ouders, iedereen spreekt hier Spaans.
We zijn nu alles aan het voorbereiden voor het huwelijk en
onze tijd daarna.
Mijn ouders waren van plan hier ook te zijn maar omdat
mijn vader ziek is geworden is dat niet doorgegaan.
We zijn van plan een herhaling en receptie te houden op
Curaçao en in Nederland in 2012.
In deze feestelijke brief kan ik het toch niet nalaten het droevige
bericht te plaatsen van onze goede familie vriend en collega zendeling
Wout van den Bor. Hij is plotseling overleden door een gesprongen Aorta
op 24 Oktober 2011. Hij was nog zo gezond en was net weer terug in NL
van de herdenking dat 50 jaar geleden de “Stromen van Kracht” zending
is begonnen in Suriname www.StromenVanKracht.nl De laatste maanden
kwam hij heel vaak bij mijn vader op ziekenbezoek, en bad dan voor mijn
vader en zei altijd dat hij heel dankbaar was dat mijn vader hem tot de
Here had geleid met tranen in zijn ogen. Een dag voor zijn overlijden
belde hij nog met mijn vader dat hij weer gauw langs zou komen …
Mijn vader voelt zich beter en heeft nog een paar maanden de chemo
pilletjes kuur te volgen. Op de foto onder, gemaakt op 3 Okt. zitten mijn
vader en Wout, spelend met ons hondje.

Op de foto helemaal
boven staat Jeny bij
de mooie plaats aan
de kust waar we ook
in
een
vakantie
huisje van haar tante
mogen logeren voor
een tijd die we hier
zijn na ons huwelijk.

Op 11 November gaan Jeny en ik
trouwen in de burgerlijkestand van San
Pedro in Concepcion Chili. We zijn daar
om 10:00 uur. Dus om 11:11 op
11-11-11 zijn we getrouwd.
Dat is om 15:11 in NL tijd en 10:11
Curaçaose tijd.
Daarna hebben we de huwelijks
inzegening door Pastor Santos in de
kerk aan de Galvarino straat om 16:00
Daarna de receptie voor familie in het
restaurant van Jeny haar schoonzus
aan de Bio-Bio rivier.

Uitnodiging Huwelijksfeest op Curaçao:
Datum: Zaterdag 7 Januari 2012.
Tijd: 5 uur smiddags.
Plaats: In het gebouw van de “Bida Nobo” Kerk aan de
RioCanarioweg 28. www.IglesiaBidaNobo.org
(Dit is een speciale plaats voor mij want het een van de eerste
gebouwen die mijn ouders hebben ingewijd voor de samenkomsten
van
Stromen
van
Kracht
Zending
in
1967
www.StromenVanKracht.nl)

Uitnodiging Huwelijksfeest in Nederland:
Datum: Zondag 1 Juli 2012
Tijd: 4 uur smiddags
Plaats: Bakkersweg 2, 7683 SV, Den Ham (Overijssel)
www.WitKerkje.nl

- 20 December gaan we naar Colombia voor een
week waar we gaan meehelpen met de
kerstviering voor kinderen.
- 29 December gaan we naar Curaçao.
- 21 Januari gaan we naar Indonesië waar we 4
maanden gaan werken in het zendings hospitaal
als vrijwilligers in de technische afdeling.
Er is veel te doen daar en ze zien al uit naar onze
komst.

Foto’s bekijken ? …
Op deze website kan je de foto’s zien van ons
huwelijk na 11 November.
http://111111.DanielHuisman.com
Hier zet ik ook al jullie gelukwensen die je
opstuurt per Email. DanielHuisman@Yahoo.com
Het is dus ook ons gastenboek.
Via Facebook zal ik ook het laatste nieuws
doorgeven: http://Facebook.com/DanielHuisman62

Vrienden vragen wel; “Wat voor een cadeau wil je graag voor
je huwelijk?” Mijn antwoord is dan, een kleine gift per maand is
beter dan een eenmalig cadeau vooral als we op lange termijn
in de zending zijn.
Inentingen en een ziektekostenverzekering met werelddekking
zijn verplicht voordat we de zending ingaan. Per 1 januari
moeten we daar gezamenlijk 3000 Euro voor betalen voor een
jaar.
We bidden dat God zal voorzien. Wil je meehelpen? Stuur je
gift tgv: “Verzekering”.

In dit
Kerkje
gaan we
trouwen
Vrijdag
11-11-11
Chili
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Genesis 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.
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Donaties in Nederland;

Aan D.Huisman te Swifterbant
ING bank nr. 5327093
Steun 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
P.Huisman@Chello.nl
Stichting Helping Hands

www.Stichting-Helping-Hands.nl

Adres van de ouders van Jeny.
Daniel Huisman en Jennifer Sanchez
Calle Anibal Pincheira 20
San Pedro de la Paz
Concepcion
Chili
00 56 41 2947407 Huis Telnr.
00 56 9 5012987 Ons persoonlijk Mobielnr.
Hier kan je smsjes naar sturen.

Deze nieuwsbrief stuur ik elke 2 maanden per Email maar niet altijd op papier.
Schrijf je ook in op; DanielHuisman@Yahoo.com om de brief vrijblijvend te ontvangen per Email.
Print deze nieuwsbrief uit op http://Nieuwsbrief.DanielHuisman.com en geef hem vrij door aan anderen.

