
een herfstige herrnhut update 
De Harvest DTS is begonnen. 
Het is zo gaaf om te zien wat God gedaan heeft in de eerste weken. Het
was een drukke tijd en ik deel graag met jou een overzicht daarvan.
Na de start van de school ben ik naar huis gegaan voor een bruiloft en ik
ben ontzettend dankbaar dat ik daar bij kon zijn. 
Toen ik terugkwam in Herrnhut zijn we met de eerste lesweek gestart.
Het thema was: “God’s verhaal”. Hierbij kregen we een overzicht van de
bijbel en God’s plan met ons. Onze spreker was de schoolleider  van
mijn school in 2021 en het was fijn even met haar bij te kunnen kletsen. 

De week erna hadden we het thema; “God’s stem verstaan”. Hierbij
hebben we van alles geleerd over de manieren waarop God kan spreken
en hoe wij hem kunnen verstaan. Aan het einde van deze week ben ik
weer terug naar Aalsmeer gegaan voor een bruiloft. Het was fijn dit
weekend ook wat tijd met de familie te hebben.
Ik vloog terug naar Berlijn waar we met alle DTS’en in Duitsland bij
elkaar kwamen voor de “Flood week”. Tijdens deze week hebben we les
gekregen over “missions” en de vrouw die daarover sprak zit al voor een
lange tijd bij YWAM en heeft basissen gestart in Azie. Ze heeft echt een
hart voor de wereld en het was zo mooi om al haar verhalen te horen.
Voor mij persoonlijk heeft het veel geloof gebouwd om hele landen te
zien veranderen. Naast de lessen hebben we de stad overstroomd (flood)
met gebed, aanbidding en proclamatie. Aan het einde van deze week
kwamen we met heel YWAM Duitsland bij elkaar om het 50 jarig
bestaan van de organisatie in Duitsland te vieren.

Deze week was erg vol en vermoeiend, aangezien we op matjes in de
kelder van een kerk sliepen. Dus toen we terug in Herrnhut kwamen
waren we allemaal erg dankbaar voor ons bed en voor rust. 

NIEUWSBRIEF
van Danique Piet   
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Herfst in Herrnhut

Take me on a deep dive 

deep dive into your heart

show me every detail

unveil all that you are

 

I don’t wanna know you in

part, I wanna know you,

really know you. 
 deep dive - Seu Worship 



 Ik heb een aantal vragen gehad over hoe mijn dagelijks leven er hier uitziet,
dus hierbij een overzicht.  

               Maandag         Dinsdag          Woensdag          donderdag      vrijdag

08:30         worship              Bijbel studie           voorbede                  class time            gebeds-

09:30         Teaching               Teaching            Base staff meet           Teaching           Wandeling

11:00 ———————————————— koffie pauze ——————————————— 

11:30         Teaching               TEACHING                  TEACHING                     keuken             Teaching

13:00—————————————————- Lunch -————————————————-

14:00      Staff meeting                                      Staff Training                                      Staff Meeting

16:00         voorbede             Track time              Teaching                  Track time          Teaching                        

19:00                                      Revive night     Optie: vluchtelingen                            Optie: community

Naast alles op dit schema zijn er nog veel praktische zaken die wij moeten
regelen. Zoals de voorbereidingen voor de outreach en one on ones. Zoals je
kunt zien ben ik deel van het keuken team en kook ik op donderdag de lunch.  

foto’s

Bruiloft van N&S 

Bruiloft van N&S

Op stap met de familie 

Voorbede voor onze tracks

Tag der Deutsche Einheit

Nu we weer terug zijn in Herrnhut hebben we inmiddels ook al onze 4e
lesweek erop zitten over het Vaderhart van God. Onze sprekers droegen dit
thema echt bij zich en het was goed om niet alleen de focus op ons eigen
hart te leggen maar ook op het Vaderhart van God voor alle naties.

Aankomende week zal gaan over Identiteit en deze week zal ik leiden. De
spreker is van onze basis en ik ben heel benieuwd naar wat God gaat doen.
Mijn rol is om geestelijk en praktische zaken te regelen en de week te
leiden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat ik de lesmomenten open en zorg dat
alles optijd is en dat we bidden voor de ministry times.  

Kleurrijk Herrnhut Wandelingen 

Harvest staff team Opening’s dag

Game night met vrienden 



Naast het staffen van deze school geniet ik ervan in Herrnhut te zijn en
nieuwe vrienden te maken. Het is best een uitdaging geweest om een
werk/prive balans te vinden aangezien ik ook op mijn werkplek (het
kasteel) woon. 
Juist daarom vind ik het heel tof het volgende met jullie te kunnen
delen;
WIJ HEBBEN EEN HUIS! God weet echt wat we nodig hebben en
voorziet. Vanaf het moment dat we dit appartement instapten wisten we:
dit is ons nieuwe huis. 
En omdat we het huis zelf renoveren hoeven we de eerste DRIE maanden
geen huur te betalen! Aangezien ik een aantal keer terug ben gegaan
voor de bruiloften en we Nederlandse sprekers in onze school hadden
hebbben we veel verf e.d. van mijn vader’s winkel kunnen regelen. EN
we hebben onze keukenvloer volledig gesponsord gekregen. Het is vrij
druk geweest om naast het staffen een huist te renoveren, maar we
hebben veel hulp en hopen snel te kunnen verhuizen. 

Foto’s Berlijn

Gebedswandelingen in Berlijn

Flood week Berlijn

50 jaar YWAM Duitsland 

Chai in Berlijn

Proclamatie op een berg

Zoals je misschien wel weet ben ik teruggekomen naar Herrnhut voor de
“Midden-Oosten track”. We zouden naar Koerdistan gaan voor de komende
outreach, maar God heeft een ander plan. Het is best een ingewikkeld
process geweest om Koerdistan “los te laten”. Maar ik heb ontzettend veel
zin in wat God voor ons heeft in onze nieuwe locatie. Vanwege
veiligheidsredenen kan ik niet de exacte locatie met jullie delen in deze
nieuwsbrief, maar het is het grootste land in het Midden-Oosten. (Makkelijk
te googlen). We zullen daar samen werken met de basis en het team wat daar
zit. Er zal als wij er zijn ook de eerste DTS plaatsvinden in dat land. We
zullen in december weggaan, meer details daarover komen nog. De outreach
kost ongeveer €3000,-. Zou je mij willen steunen; stuur me een berichtje of
zie de gegevens onderaan deze brief.

YES EEN HUIS! Veel te doen

Geen filter nodig Revive worship night

Met mijn huisgenote Hannah 
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Te naam van:  
de ZWO Hervormde

gemeente aalsmeer
 

Onderbenoeming van:
Danique Piet

PARTNERS
Bedankt voor je gebed en

support! 
 

Zou jij mij fincancieel willen 
 ondersteunen in de

aankomdende twee jaar? 
Dat kan via onderstaande

rekeningnummer.
 

Heb je vragen? Stuur me
gerust een berichtje.  

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

Berlijn bezoekenZonsondergang op de fiets 

Ik ben dankbaar dat ik de bruiloften heb kunnen bezoeken en dat het reizen  
heen- en weer soepel is verlopen.
ZO ontzettend dankbaar voor ons appartement en hoe soepel dat verloopt. 
 En daarnaast dankbaar voor alle hulp die we erbij krijgen en gekregen
hebben. Gebed dat alle laatste details soepel mogen verlopen en dat we
snel en soepel kunnen verhuizen.  
Dankbaar voor nieuwe vriendschappen en gebed dat deze dieper mogen
groeien.  
Dat het voorbereiden van de outreach soepel mag verlopen.  
Gebed voor volledige voorziening van God voor de outreach.
Gebed voor het vinden van een werk/prive balans en voor mijn eigen
processen met God. 

Dankjewel voor je support. Door het lezen van mijn nieuwsbrieven, de
berichtjes, financiele support en gebed. Ik zou jullie graag vragen om met mij
God te danken en te bidden voor onderstaande. 

Aangezien ik naar het Midden-Oosten ga wil ik je vragen geen “gevoelige”
woorden te gebruiken in de berichten naar mij. (YWAM, Evangeliseren, etc.)
Uiteraard kun je altijd vragen hoe het met mij gaat :) 


