
 

  

Nieuwsbrief 

     Fam. Hofman 

En daar is alweer onze tweede nieuwsbrief. Het 
werd hoog tijd want er is weer een hoop te 
vertellen! 
 
We hebben alweer veel stappen in geloof mogen 
zetten en wat blijft het toch bijzonder om te zien 
hoe God dan alles leidt en bevestigd! Iedere dag is 
het nodig om God leiding te vragen bij de stappen 
die je zet en te vertrouwen op de stille stem, die 
soms ook lijken op je eigen gedachten. Soms krijg 
je een gedachte wat je kan doen of waar je mee 
bezig mag gaan, en dat er dan steeds deuren open 
gaan op Zijn tijd, maakt ons enorm dankbaar en 
tegelijk nederig. Dat de Schepper van hemel en 
aarde zo dichtbij ons is en elke stap leidt die wij 
zetten. Het gaat niet vanzelf, je moet zelf aan de 
slag. We kunnen alleen maar zeggen, stap uit in 
wat je graag wilt doen voor de Heer en Hij zal je 
absoluut leiden! 
 

 

 

 

Mattheüs 28:19-20 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 
de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben 

met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

Scholen: 
 
In de vorige nieuwsbrief konden we vermelden 
dat we de kinderen hadden ingeschreven voor de 
scholen in Kynsna. Inmiddels hebben we bericht 
gekregen van de Knysna Highschool dat Sefanja 
en Mischa toegelaten zijn tot de school. Sefanja 
gaat naar Grade 9 en Mischa naar Grade 8. 
 
Voor Manoah is het nog even afwachten. De 
selectie voor de Knysna Primary School is pas 
eind mei/ begin juni, maar we gaan er van uit dat 
ook zij gewoon toegelaten zal worden.  
 

*logo Knysna High School 

 
Krant en radio: 
 
Omdat veel kerken nog dicht zijn/waren, moesten 
wij op zoek naar alternatieve manieren om over 
onze roeping te kunnen vertellen. We zijn toen gaan 
nadenken en bidden hoe we dat konden gaan doen. 
Via een bevriende journalist kwamen wij in contact 
met een journalist van de Leeuwarder Courant. We 
hebben ons verhaal gedaan aan de journalist en 
onze folder toegestuurd. Een aantal weken later 
nam de Leeuwarder Courant contact met ons op en 
vertelden ze dat zij graag een artikel wilden 
schrijven over onze stap naar Zuid-Afrika. We zijn 
daarna telefonisch geïnterviewd en ’s middags 
kwam er speciaal een fotograaf langs van de krant 
om een gezinsfoto te maken voor bij het artikel. 
Toen wij de bewuste dag de krant openden, keken 
wij enorm op. We dachten een klein hoekje van een 
pagina te krijgen voor ons verhaal, bleek er een 
pagina groot artikel te zijn geplaatst! Wat vreemd 
om jezelf zo in de krant te zien en je eigen verhaal 
te lezen. We hebben er veel reacties op gehad 
en worden zelfs soms herkend als we in winkels e.d. 
komen. Het artikel heeft er dus voor gezorgd dat we 
ook persoonlijk  mensen kunnen vertellen over  
onze roeping. En dat is toch wel fijn, dat maakt het 
allemaal toch wat persoonlijker dan alleen een 
bericht op social media. 
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De kinderen hebben inmiddels alle 3 een eigen 
studentennummer van de Western Cape 
Education Department (WCED) dus het online 
inschrijven is gelukkig ook goed gegaan. 
 



  

Huis: 

Bij de voorbereidingen van een emigratie komt erg 

veel kijken, kleine stappen om te zetten maar ook 

grote stappen. Eén van de grote stappen was het 

verkopen van ons huis. Dan wordt het toch steeds 

meer “echt”. Het huis is inmddels verkocht en we 

zijn dankbaar dat de kopers akkoord gingen met de 

overdracht eind november. Dit wilden we graag 

omdat we eigenlijk geen zin hadden om tussentijds 

nog weer wat te moeten huren. Nu komt het mooi 

uit zo. Wij eruit, kopers erin en een week later 

vertrekken wij dan naar Zuid-Afrika. 

Maar het bleef niet alleen bij een kranten artikel! 

Een lid van onze thuisfront commissie gaf ons de 

tip om Groot Nieuws Radio eens te contacten. Zo 

gezegd zo gedaan en ja hoor, ook die waren enorm 

enthousiast over ons verhaal. Dus een paar dagen 

later zaten we met de telefoon op de intercom op 

de bank en werden we geïnterviewd door iemand 

die in de radio studio zat in Veenendaal. Het was 

erg leuk om te doen en we merken dat we steeds 

enthousiaster worden om ons verhaal te vertellen. 

Ook op het radio interview hebben wij erg leuke 

reacties gehad. 

Het fragment is terug te luisteren op de site van 

Groot Nieuws Radio in het programma 

“Brandstof”. De uitzending was 10 april 2021. 

(Groot Nieuws Gemist) We zijn te horen vanaf 1 

uur 10 minuten. 

Toch een vreemd idee want meestal verkoop je je 

eigen huis en heb je of al een ander huis gekocht 

of je gaat zoeken naar een ander huis. Nu hebben 

we nog geen idee in welk huis we terecht komen 

in Knysna. Maar er staat daar vast een mooi huis 

op ons te wachten! 

Het wonder van de vliegtickets: 

We hebben inmiddels de tickets geboekt! 1 

december 2021 vliegen wij dan echt als gezin 

naar Zuid-Afrika! 

En hoe dat is verlopen is echt een wonder van 

God en een grote bevestiging voor ons dat we op 

de goede weg zijn! 

We moesten al vrij vroeg in het jaar de tickets 

boeken omdat de datum van de tickets overeen 

moet komen met de datum dat we aan de slag 

gaan voor Immanuel Ministries. Deze datums 

zijn dan weer nodig voor de aanvraag van de 

visums. 

Er was maar één “klein” probleempje: 

vliegtickets naar Zuid-Afrika zijn niet bepaald 

goedkoop en we hadden het geld er ook nog niet 

voor. We zijn ervoor gaan bidden en vasten en 

toen gebeurde er een groot wonder! We kregen 

ineens een berichtje van mensen die op hun hart 

hadden gekregen om ons te sponsoren voor de 

vliegtickets. Dan denk je eerst nog…wauw…wat 

bijzonder, maar als je dan een paar dagen later 

een bericht krijgt van de penningmeester van 

Filadelfia Zending met de mededeling dat er een 

grote gift is binnengekomen, dan kun je niet 

anders dan er stil van zijn…in alle kosten voor de 

tickets was voorzien!! Ongelooflijk! Wat zijn we 

God (en uiteraard deze lieve mensen die de gift 

gaven) enorm dankbaar!! We kunnen het soms 

nog echt niet bevatten. Sinds wij zijn uitgestapt 

om te ontdekken of Zuid-Afrika de plek zal zijn 

waar we voor God mogen werken, zien we bij 

elke stap Zijn leiding en bevestiging. Ondanks 

dat het een spannend avontuur is geven zulke 

bevestigingen ons echt de kracht en moed om 

door te gaan. 



  

Dankpunten: 
 

 We zijn enorm dankbaar om te zien hoe 
alles tot nu toe verloopt en hoe God 

voorziet in alles wat we nodig hebben. 

 We zijn dankbaar voor de rust en vrede 
die we mogen ervaren bij alles wat we 

aan het ondernemen zijn. 

 Dankbaar dat God de deuren opent op 
Zijn tijd, Hij weet wat we nodig hebben 

en wanneer. 

 Dankbaar voor de financiële 
toezeggingen die we tot nu toe hebben 

binnengekregen, zowel éénmalige als 

maandelijkse giften. 

 We zijn dankbaar dat de lockdown in 

Zuid-Afrika momenteel minder streng is 

waardoor er weer meer mogelijk is voor 

Immanuel Ministries om de mensen te 

helpen. Zo zijn er gelukkig ook weer 

kinder-en tienerclubs mogelijk in het 

gebouw van Immanuel Ministries. 

 

Gebedspunten: 
 

 We bidden dat we de ontheffing (waiver) 
mogen krijgen van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken van Zuid-Afrika 
zodat we de benodigde visums zullen 
krijgen. 
 

 We zitten nu op zo’n 30% van ons 
benodigde budget om aan het werk te 
kunnen gaan in Zuid-Afrika, we bidden 
dat er meer mensen zullen zijn die ons 
maandelijks willen ondersteunen zodat 
wij zoveel mogelijk mensen in Zuid-
Afrika kunnen gaan helpen. 
 

 We bidden dat Covid-19 zich terug zal 
trekken zodat alle maatregelen in Zuid-
Afrika (en de rest vd wereld)nog meer 
versoepelt mogen worden zodat er nog 
meer mogelijkheden komen om de 
mensen die het zo moeilijk hebben bij te 
kunnen staan.  
 

 

 

 

De visums: 

Wat nog een uitdaging vormt zijn de visum 

aanvragen. We hebben voor ons 2 vrijwilligers 

visums nodig en voor de kinderen studie 

visums. Het probleem is nu echter dat Zuid-

Afrika tot nader order besloten heeft geen 

vrijwiligers visums meer uit te geven. We 

hebben enorm geluk dat we al wel een 

bevestigde afspraak hebben staan in augustus 

bij de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag. 

Hadden we die niet dan hadden we een serieus 

probleem, er is namelijk dit jaar tot nu toe geen 

enkele afspraak meer in te plannen op hun 

website. We hebben contact gezocht met de 

ambassade en gevraagd waarom er ineens geen 

visums meer werden uitgegeven maar daar 

konden ze zelf ook niet echt een duidelijk 

antwoord op geven. Alleen dat ze de opdracht 

vanuit Zuid-Afrika hadden gekregen de boel te 

bevriezen. 

Er was nog maar één mogelijkheid om toch een 

vrijwilligers visum te krijgen en dat was als het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken van Zuid-

Afrika een zogenaamde “waiver” (=ontheffing) 

af geeft voor ons. Maar ja hoe krijg je zoiets dan 

weer in handen? Gelukkig hebben Frans en 

Carly goede contacten in Zuid-Afrika en heeft de 

gemeente Knysna nu een officiële brief gestuurd 

naar Binnenlandse Zaken met het verzoek om 

ons toch een visum te geven. We bidden er voor 

dat Binnenlandse Zaken die zal afgeven voor 

ons. In de tussentijd gaan wij wel gewoon door 

in geloof en met alle voorbereidingen want wat 

onmogelijk lijkt voor de mensen, is mogelijk bij 

God! We geloven in de volgende nieuwsbrief te 

kunnen melden dat we de ontheffing binnen 

hebben en dat we de visums kunnen gaan 

aanvragen. 



 

Dankt en bid u met ons mee? Alvast hartelijk dank en Gods rijke zegen toegewenst! 
 
Heeft u nog niet aangegeven om onze nieuwsbrieven te ontvangen maar wilt u dat wel? Of een folder? 
Stuur dan even een mailtje met uw adres en/of e-mail gegevens naar onderstaande mailadres: 
 
m_hofman@hotmail.com 
 

Contact gegevens Nederland: 
 

Voorzitter thuisfrontcommissie: 

J. Klompstra 

Tel: 06-55141167    

  

E-Mail: jacob@klompstra.nl 

 

Contact gegevens Martin en 

Tirzah: 
 

E-Mail: m_hofman@hotmail.com 

 

Telefoonnummer zolang we nog in 

Nederland zijn: 

06-51085598 

 

 

 

Wilt u ons maandelijks steunen: 
 

Stichting Filadelfia Zending 

 

ABN AMRO BANK NV 

NL49 ABNA 0496 8750 00 

t.n.v Project Knysna Zuid-Afrika 

https://www.filadelfia-

zending.nl/project-en-werkers/project-

knysna-zuid-afrika/ 

 
 

Filadelfia Zending heeft de ANBI status 

waardoor uw gift aftrekbaar is van de 

belasting. 

 
Blijf op de hoogte: 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/MartinenTirzah 

Instagram: 

https://www.instagram.com/martin.tirzah

.za/?hl=nl 

Immanuel Ministries: 

https://immanuelministries.nl/ 
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