
Nieuwsbrief december 2020

Lieve familie en vrienden,

U hebt misschien de vorige nieuwsbrief nog maar nèt gelezen en dan krijg u 
alweer de volgende! We hebben dan ook een goede aanleiding voor deze brief.

Tickets geboekt!

Ja, u leest het goed! We hebben de tickets geboekt voor onze terugvlucht naar 
Madagaskar. Africa Inland Mission heeft goede banden met humanitaire 
organisaties. Eén organisatie vliegt wekelijks op Madagaskar met voedsel 
pakketten en andere hulpgoederen. AIM heeft gevraagd of wij met hen mee 
mogen vliegen. Dat was geen enkel probleem!!

Yes! Na bevestiging ontvangen te hebben moesten we nog wel kijken hoe we dan 
in Johannesburg, Zuid-Afrika moesten komen. De hulpvluchten vertrekken 
namelijk vanaf Zuid-Afrika naar Madagaskar. We hebben een vlucht kunnen 
boeken bij KLM. Bij KLM krijgen we korting, omdat we wederom als humanitaire 
werkers geboekt zijn. 

Wanneer?

We hopen op 8 januari vanaf Schiphol te vertrekken om vervolgens op 9 januari 
om 13:00 aan te komen op Madagaskar.

Financieel

We zijn blij dat we terug kunnen. We hebben nu wel te maken met extra kosten. 
Ondanks dat we met kortingen kunnen vliegen komen we toch nog minimaal 
3000 Euro te kort. Toch geloven we dat we ons hierdoor niet moeten laten 
weerhouden. We hebben vertrouwen dat dit gat ook weer gedicht zal worden. 
Het werk dat we op Madagaskar mogen doen was nooit mogelijk geweest zonder 
u en vele anderen. Mogen we ook deze keer onze noden bij u neerleggen? Elke 
gift is welkom en elke gift is waardevol! Onderaan deze brief kunt u zien hoe u 
ons kunt helpen.

Spannend

Vooralsnog verwachten we niet dat de vluchten náár Zuid-Afrika komen te 
vervallen. We willen in alles op de Heer vertrouwen. Maar ook bij ons vliegen de 
gevoelens soms alle kanten op. Daarom houden we ons stevig vast aan Gods 
woord: Psalm 55:23 “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden” We 
stellen uw gebed zeer op prijs. 

Tot slot

We hebben deze brief kort mogelijk gehouden. Als u wat meer wilt lezen dan 
kunt u naar onze website gaan waar we iets dieper in gaan op alle 
ontwikkelingen: https://www.jurgenenkatja.nl/vliegtickets-geboekt/

We wensen u heel gezegende Kerstdagen toewensen en een voorspoedig 2021! 
Zullen we samen uitzien naar het werk dat de Heer in 2021 gaat doen? “Hij [God] 
die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.” (1 Tess. 5:24).

Hartelijke groeten,
Jurgen & Katja Hofmann samen met Vanya, Issa, Abbey, Dani en Siemen.
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Contact

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

Post adres Madagaskar:
BP714, Antananarivo 101
Madagaskar
www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl

Youtube: jurgenenkatja
Facebook: jurgenenkatja
Odysee:              @jurgenenkatja

Contact persoon Nederland:
David Pavlotzky
Tel.: 06-54203683

                                  

Geven?

https://www.jurgenenkatja.nl/geven/

Of zelf:
IBAN: NL91 RABO 0155 6577 12
T.a.v.: 
'AIM International' te Wageningen
O.v.v. :  Project Zendingswerk 
Madagaskar
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
finance.nl@aimint.org
Tel.: 0317-712467
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Volg ons Contact Geven?

https://www.jurgenenkatja.nl/

https://eu.aimint.org/

https://gab.com/jurgenenkatja

facebook.com/jurgenenkatja

youtube.com/user/jurgenenkatja

https://odysee.com/@jurgenenkatja

Jurgen & Katja Hofmann

Vanya, Issa, Abbey, Dani & Siemen

Postadres:

BP714, Antananarivo 101

Madagaskar

contact@jurgenenkatja.nl

Contact persoon Nederland:

David Pavlotzky

Tel:06-54203683

Ga naar onze website voor 

andere manieren van contact. 

Ons (tijdelijk) adres in Nederland:

Hoofdweg 73a, 8383ED 

Nijensleek Drenthe.

Whatsapp (Jurgen): 

+261 34 85 472 82

Tijdelijk Nederlands nummer 

(Jurgen): +31 6 27269000

https://www.jurgenenkatja.nl/geven/

Of zelf:

IBAN: NL91 RABO 0155 6577 12

T.a.v.: 
'AIM International' te Wageningen

O.v.v. :  
Project Zendingswerk Madagaskar

Of voor de auto:

Project Zendingswerk Madagaskar – 

auto*

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

finance.nl@aimint.org

Tel.: 0317-712467

*Het geld in het autofonds gebruiken we tevens 

voor onderhoud van de motor, maar afgezien van 

nieuwe banden verwachten we geen grote kosten.

Gebeds/dankpunten: Waar wonen we? Disclaimer

Dankbaar zijn we, omdat:
1) we een grote God dienen;

2) we hebben kunnen boeken;

3) we ons gesteund weten door een 
grote achterban.

Bidt voor/dat
4) er niets tussenkomt;

5) onze vrienden op Madagaskar;

6) we in alles op de Here mogen 
blijven vertrouwen;

7) het financiële gat gedicht mag 
worden;

8) de verdere afhandelingen voor ons 
vertrek;

9) rust!!

Locatie Openstreet Maps: 
Maroamboka, Madagaskar-
21.59506/47.87529 

Locatie Google Maps: 
Maroamboka, Madagaskar-
21.595055,47.875621

We zijn heel dankbaar voor uw 
interesse in ons werk onder de 
Antanala mensen op Madagaskar. We 
waarderen de betrokkenheid en 
ondersteuning van de mensen die God 
om ons heen heeft gezet. Dit werk is 
veel groter dan ons gezin en zouden 
het niet alleen kunnen doen.
U hebt zich ofwel opgegeven voor deze 
nieuwsbrief of u hebt een belangrijke 
rol gespeeld in onze levens waardoor 
we dachten dat u graag op de hoogte 
zou willen blijven wat betreft onze 
'reis'. Als u de nieuwsbrief niet langer 
wilt ontvangen kunt u zich afmelden 
via de link hieronder:
afmelden@jurgenenkatja.nl
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