
In deze brief

Het vertrek

Afscheid

Nieuw adres

                                   

Gebedspunten

Dank voor:

1. Het aanstaande vertrek.

Bidt voor:

2. de voorbereidingen voor vertrek;
3. rust;
4. groei van het aantal sponsoren;
5. een goed afscheid;
6. een veilige reis.

                                                                                                      

Contact

Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey, Dani & Siemen

BP714, Antananarivo 101  
Madagaskar
www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl

Youtube: jurgenenkatja
Facebook: jurgenenkatja
Google+: +jurgenenkatja

Contact persoon Nederland:
Piet Heijnstraat 30 
1782 RE Den Helder
06-54203683

                                  

Geven?

http://jurgenenkatja.nl/?p=59

Of zelf:
IBAN: NL91 RABO 0155 6577 12
T.a.v.: 'AIM International' te Rhenen
O.v.v. : Familie Hofmann
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
finance.nl@aimint.org
Tel.: 0317-712467

Nieuwsflits september 2015

Lieve familie, vrienden en bekenden, 

Zoals beloofd zouden we u nog informatie geven omtrent ons aanstaande 
vertrek.

Het vertrek

De tickets zijn geboekt en de visa zijn geregeld zodat we op 10 oktober 
kunnen vertrekken.  We zullen rond 07:00 vanaf huis naar Schiphol vertrekken 
en vanaf daar om 11:15 eerst naar Kenia vliegen. Na de cursus van drie weken 
zullen we op 6 november door vliegen naar Antananarivo, Madagaskar.

Afscheid

Voordat het zover is mogen we op 4 oktober eerst de zegen van onze 
gemeente ontvangen. De dienst begint om 09:45 en wordt gehouden in de 
kerk aan het Nieuwe Kerkplein 2, 1781 BA te Den Helder. Na afloop van de 
dienst is er van 11:45 tot 12:45 gelegenheid om afscheid te nemen.

Nieuw adres

Natuurlijk kunt u ons brieven en kaarten blijven sturen. Ons postadres op 
Madagaskar wordt: BP714,  Antananarivo 101 op Madagaskar. Houdt u er 
rekening mee dat de post er lang over kan doen. 

We willen u hartelijk danken voor uw betrokkenheid en vertrouwen. Misschien 
tot ziens op 4 oktober.

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey, Dani & Siemen Hofmann
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