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Beste familie, vrienden en bekenden,

Velen van u zijn al op de hoogte van onze plannen de zending in te gaan,  maar dit 
zal niet voor iedereen gelden. Kort gezegd hopen we deze zomer te gaan studeren 
aan een bijbelschool in voorbereiding op zending. Dit willen we gaan doen in 
Engeland. Door deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte stellen van de laatste 
ontwikkelingen.

Zendingsorganisatie

Voor een zendeling is het belangrijk verbonden te zijn aan een zendingsorganisatie. 
Een zendingsorganisatie heeft veel kennis en kan de zendeling van de juiste 
begeleiding voorzien. Eind maart hebben we deelgenomen aan een 
zendingsweekend van Operatie Mobilisatie (OM), een organisatie van vooral jonge 
mensen. Dat beviel ons goed. We willen dan ook een oriënteringsgesprek aangaan 
met OM. Een datum is nog niet gepland. 

Voorbereidingen voor vertrek

Ons huis staat al enige tijd te koop. We willen pas vertrekken als het huis is 
verkocht. Er zijn wel kopers, maar zij hebben het huis gekocht onder voorbehoud 
van verkoop van hun eigen woning.  We hebben tot 2 mei de tijd om tot een 
definitieve verkoop te komen wil vertrek per de zomer haalbaar zijn. Of we nu al 
kunnen gaan of niet: de voorbereidingen zijn in volle gang. Begin mei gaan we naar 
Engeland om daar de beoogde basisschool voor de kinderen te bezoeken. Als ons 
huis zal zijn verkocht zullen ook enige huurwoningen bezichtigd worden. 

Thuisfrontcommissie

We hebben de thuisfrontcommissie bijna compleet, waarvoor we dankbaar zijn. Dit 
zijn de mensen die met ons een team gaan vormen. Zij gaan ons vanuit Nederland 
ondersteunen op allerlei gebied, zoals voorlichting, financiën en logistieke 
ondersteuning. Daarnaast zijn we blij met de steun die we - in welke vorm ook - van 
anderen ontvangen. Bedankt voor uw betrokkenheid, we hebben daar erg veel aan. 

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa & Abbey Hofmann
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