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Groeiproces
Voor u een prachtige zomer-nieuwsbrief van stichting
Het Huisgezin!
We hopen dat u deze nieuwsbrief met veel interesse zult
lezen. Onze secretaris Aafke Winkelman zal zich in deze
brief aan u voorstellen. Ook Pieter en Annemarie Smaling geven u weer een kijkje in hun huisgezin en wat hen
zoal bezighoudt.
Zelf schrijf ik voor de laatste keer een stukje in de
nieuwsbrief. Eerst als secretaris en later als voorzitter,
heb ik me met liefde ingezet voor de stichting.
Ik mocht erbij zijn in de startfase en heb de stichting zien
groeien. Het was een mooi groeiproces, met vallen en
opstaan, waarin we als bestuur de stichting op de kaart
mochten zetten.
Na bijna vier jaar geef ik het stokje door. Degene die
mij gaat opvolgen, zal zich in een volgende nieuwsbrief
aan u voorstellen. Ik blijf betrokken bij de stichting en bij
huisgezin Smaling en zal me blijven inzetten voor goede
huisvesting voor dit bijzondere gezin!
U wens ik een heel mooie zomerperiode toe, waarin u
mag genieten van Gods schepping en van de zegen die
Hij wil geven.
Een hartelijke groet van Kora Hoekstra
Voorzitter stichting Het Huisgezin
Zomerperikelen
Wanneer we dit stukje schrijven zijn we net terug van
een middagje zwembad.
Het was heerlijk om te zien hoe de kinderen hier altijd
weer van genieten en hoe ze zich allemaal op hun eigen
manier ontwikkelen.

Tijdens het pinksterweekend stonden we als gezin op
het kampeerterrein van Opwekking. Deze jaarlijkse
pinksterconferentie in Biddinghuizen werd dit jaar voor
de 45ste keer gehouden. In de loop der jaren is deze
gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats
waar duizenden christenen uit verschillende kerken en
gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren. Vorig
jaar kwamen meer dan 55.000 mensen naar de polder,
waaronder meer dan 20.000 kampeerders.

De zomer staat inmiddels ook weer voor de deur.
Momenteel zijn we druk bezig om te kijken waar we dit
jaar vakantie willen vieren. Rosanne gaat in ieder geval
drie en een halve week naar Ethiopië om het zendingsechtpaar Co en Marja Tollenaar, te assisteren.
Vanaf deze plaats willen we jullie allemaal hartelijk
bedanken voor de ondersteuning in de afgelopen maanden (in praktische én financiële zin). We vormen zo samen Het Huisgezin, een ieder vanuit eigen talenten en
mogelijkheden.
Iedereen een mooie zomerperiode toegewenst, met bovenal Gods nabijheid en Zegen!
Een hartelijke groet van Pieter en Annemarie Smaling
Ouders huisgezin Smaling

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Aafke Winkelman-van der Molen. Ik
ben getrouwd met Mark en samen hebben wij drie kinderen van 6, 10 en 13 jaar.
Bij de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten werk
ik als rechterhand van de hoofden (leiders) van het kinderwerk en daarnaast verzorg ik binnen het bedrijf van
mijn man de boekhouding. Verder vul ik mijn dagen met
heen en weer rijden naar onder andere de sportclubs
van de kinderen, maar dat hoort bij het beroep: moeder.
Sinds maart 2014 ben ik notulist bij het bestuur van stichting Het Huisgezin. Ik wil graag meehelpen om de droom
van Pieter en Annemarie waar te maken. Kinderen een
veilig en warm thuis geven, vind ik een prachtig doel en
met mijn eigen kwaliteiten wil ik hier graag een steentje
aan bijdragen.

Stand van zaken verbouwing.
Alle benodigde documenten voor de verbouw liggen nu
bij de gemeente.
Op de tekening kunt u zien hoe de plannen er daadwerkelijk uit gaan zien. We zien vol verwachting uit naar
het antwoord van de gemeente. Mochten we positief antwoord krijgen, dan kunnen we actief aan de slag!
Uiteindelijk kunnen we de kinderen die nu bij ons wonen
en in de toekomst nog gaan komen, voldoende ruimte
bieden. Wilt u ons helpen om mee te bouwen aan een
veilig huisgezin voor kinderen?
Binnenkort hoort u meer.

Met vriendelijke groet, Aafke Winkelman-van der Molen
Secretaris stichting Het Huisgezin
Continueren van de zorg.
We zijn met partijen in gesprek om te kijken hoe we de
zorg voor de kinderen kunnen continueren. Dat neemt
veel tijd in beslag, maar we willen wijze keuzes maken,
die ook binnen onze visie passen.
Wilt u ons hierin ondersteunen door voor ons te bidden?

Prietpraat
We zijn met de auto onderweg naar Biddinghuizen, we
gaan kamperen bij Opwekking.

Meehelpen?
Pieter en Annemarie Smaling vinden het leuk wanneer u
een dag of dagdeel komt helpen. Er zijn altijd wel klusjes
te doen in en om het huis. Dus bent u handig en heeft u
tijd, dan bent u van harte welkom!
Graag van tevoren even contact opnemen met
Pieter en Annemarie;
tel: (0512) 371631

Een van de meiden ziet de plaats Kampen op de borden
staan en zegt: “We zijn er.”
Ik zeg: “Nee hoor, dan moeten we echt verder rijden.”
Ze zegt: “Echt wel het staat er. Kampen is kamperen.”
We zien twee mannen aan het hardlopen.
Zegt een van de meiden:
“Zo, zijn jullie lekker aan het joggingen.”
Wist u dat...
-	twee van onze meiden naar de Nederlandse kampioenschappen gaan van acrogym

Vragen?
Heeft u vragen over het werk van onze stichting?
Neem dan gerust contact op via e-mail:
info@hethuisgezin.nl óf Pieter en Annemarie Smaling;
tel: (0512) 371631.
Nieuwsbrief en website.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van stichting
Het Huisgezin. U kunt zich aanmelden voor de
nieuwsbrief via info@hethuisgezin.nl of via onze
website: www.hethuisgezin.nl
Adreswijzing doorgeven?
Stuur een e-mail naar info@hethuisgezin.nl of een brief
naar: Secretariaat stichting Het Huisgezin, Waterlelie 101,
9207 AZ DRACHTEN.
De opmaak van deze nieuwsbrief is verzorgd door
Eva Schuurman, student Allround DTP
aan ROC Friese Poort te Drachten.

-	er in het najaar een kledingbeurs is in Opeinde voor
stichting Het Huisgezin
- iedereen zich kan opgeven voor de gebedsmail
- we deze zomer gaan kamperen in Nederland
-	een van de meiden naar het voortgezet onderwijs
gaat
-	
een van de meiden haar verkeersdiploma heeft
gehaald

Geven?
Wilt u het werk van stichting Het Huisgezin ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op:
IBAN NL54 INGB 0005 3340 48. Stichting Het Huisgezin is een ANBI-goedgekeurde instelling wat betekent dat
giften als aftrekpost mogen worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift (afhankelijk van persoonlijk
omstandigheden, inkomen etc.) worden teruggevraagd aan de Belastingdienst. Daarnaast worden giften in de vorm
van kleding, speelgoed of goederen ook bijzonder gewaardeerd.

