
EEN NIEUWE STAP
Zoals jullie allemaal weten ben ik in mei in Koerdistan geweest. Mijn
verwachting was dat God in die tijd zou gaan spreken over mijn
volgende stap in gehoorzaamheid. En dat heeft Hij gedaan.
 
Tijdens mijn tijd daar heb ik een kamp geleid en God sprak; “Danique,
dit is waarvoor ik je gemaakt heb; mensen trainen, teams leiden, gaan
naar landen zoals deze en daar over mij verkondigen.” Ik heb vanaf
jongs af aan al de droom te reizen en God bevestigde hiermee ook dat
dat verlangen ook van Hem was. 

Daarom ga ik vanaf september terug naar Herrnhut om staff te zijn van
de discipel trainingsschool. Deze basis is gefocust op worship, voorbede
en bediening vanuit een intieme relatie met Jezus. De school waar ik
deel van zal zijn is een nieuwe school genaamde de “Harvest DTS”.
Deze “Harvest DTS” is ontstaan uit het verlangen om God’s hart uit te
dragen naar de volken en landen, om handvatten te krijgen die effectief
zijn en een commitment te maken waar Hij ons ook heen zou zenden. De
tekst hiernaast laat het hart van deze school zien.   
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Oslo ontdekken met Sofia 

“TOEN ZEI  H IJ  TEGEN
ZIJN DISCIPELEN:

DE OOGST IS  WEL
GROOT,  MAAR ER
ZIJN WEINIG
ARBEIDERS.  

B ID DAAROM TOT DE
HEERE VAN DE
OOGST DAT HIJ
ARBEIDERS IN  Z IJN
OOGST UITZENDT.”  

Mattheus 9:37-38

The Send in Oslo, juni 2022 Oslo 



God sprak vorig jaar in Koerdistan deze tekst tot mij uit Jesaja 43:19
:“Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op!
Ik zal een wegmaken in de woestijn. Ik zal een rivier maken in de
wildernis. 
Dit is ook de verwachting die wij hebben van de “Midden-Oosten track”.
God doet nieuwe dingen in het Midden-Oosten en wij willen graag deel
zijn van zijn plan daar.

Ik hoop tijdens mijn tijd in Herrnhut zelf getraind te worden om andere
mensen te trainen in hun bestemming te wandelen. En zie uit naar het
bereiken van de onbereikbare landen met het evangelie. 

Ik weet dat God mijn voor het aankomende seizoen naar Herrnhut heeft
geroepen en zie uit naar wat ik daar mag gaan leren en meemaken. 
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Sofia weer zien in Noorwegen

Awakening Europe - DTS vrienden 

Lia & Michaela @ YWAM Amsterdam

De school zal bestaan uit drie verschillende tracks voor verschillende
werelddelen. Op die manier willen we een diepere focus leggen op
God’s hart voor ieder werelddeel of volk. 
Zoals jullie inmiddels wel weten heb ik een groot hart voor het
Midden-Oosten en zal ik dus deel zijn van die track. 
De school bestaat uit een lesfase, waarin we meer zullen leren over
verschillende thema’s van sprekers, en een outreach. 
Onze outreach zal dan ook waarschijnlijk naar Koerdistan, Irak zijn.

Opwekking 2022 CAS met Elaine.                         CAS met Joris

Op een berg in Frankrijk met Joris Hiken in Frankrijk 
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Onder benoeming van
Danique Piet

PARTNERS
Mijn commitment zal voor 2
jaar zijn en is op vrijwillige

basis, ik zal niet worden
betaald en ben daarmee

volledig afhankelijk van Gods
voorziening. 

Daarom zou ik jou willen
vragen een partner van mij te
worden en mij maandelijks te

ondersteunen. 

Zou jij mijn partner willen zijn
de aankomdende twee jaar?

Dat kan via onderstaande
rekeningnummer.

Heb je vragen? Stuur me
gerust een berichtje. 

GEBEDSPUNTEN

De meidengroep is weer even compleet Aalsmeerse zonsondergang

In het afgelopen jaar heb ik enorm genoten van het thuis zijn met mijn
familie en vrienden en dat is dan ook zeker iets wat ik ga missen. 
Ik vind het ontzettend lastig om voor twee jaar afscheid te moeten gaan
nemen van thuis, mijn familie, vriend & vrienden. En ik zou jullie dan
ook willen vragen mee te bidden voor de laatste weken thuis. Dat ik
voorbereid weg mag gaan en mijn tijd met vrienden en familie mag
doorbrengen. 

Daarnaast heb ik nog geen apartement in Herrnhut weten te vinden, dus
ook dat is een groot gebedspunt.  

Zoals ik hiernaast benoemd heb zal mijn commitment van 2 jaar op
vrijwillige basis zijn en daarmee ben ik afhankelijk van Gods
voorzieining. Maandelijks zal ik tussen de €600 en €840 euro nodig
hebben en ik geloof dat God daarin zal gaan voorzien, maar daarvoor
zal ik wel partners nodig hebben. Als jij partner wilt zijn kun je via het
rekeningnummer links geven. Zou je hier meer over willen weten of op
een andere manier willen geven? Stuur me gerust een berichtje.   


