
 

  

Nieuwsbrief 

     Fam. Hofman 

Hoi allemaal! 

Hier is dan onze eerste nieuwsbrief. In 

deze nieuwsbrief houden we u graag op de 

hoogte van onze voorbereidingen voor ons 

vertrek in december naar Knysna Zuid-

Afrika.  

 

We hebben alweer genoeg te melden, want 

we hebben natuurlijk niet stil gezeten 

de afgelopen tijd. 

 

 
 

Paspoorten aanvragen: 
 

In december hebben we de paspoorten 

aangevraagd voor onze kinderen, omdat we 

die nodig hebben voor het inschrijven 

van de kinderen voor de scholen in 

Knysna en later ook voor het aanvragen 

van visums. 

 

Tijdens het ophalen van de paspoorten 

kregen we een grote bevestiging van de 

Heer dat we echt op de goede weg zitten. 

De gemeente ambtenaar die achter het 

loket zat in het gemeentehuis vroeg op 

een gegeven moment aan onze oudste 

dochter Sefanja; is jouw naam bijbels? 

Ja dus en we raken aan de praat, 

uiteraard ook waar de paspoorten voor 

dienen. Blijkt die beste man ook een 

christen te zijn en uit de kerk te komen 

van de mensen waarbij we gaan werken. 

Hij wist zelfs de naam Oupad te noemen, 

dat is de naam van de township waar het 

gebouw van Immanuel Ministries staat en 

waarvan uit we gaan werken. Ook had hij 

mooie woorden voor Sefanja, hij zei 

Jesaja 6:8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons 

gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. 

Paspoorten aanvragen: 
 

In december hebben we de paspoorten 

aangevraagd voor onze kinderen, omdat we 

die nodig hebben voor het inschrijven 

van de kinderen voor de scholen in 

Knysna en later ook voor het aanvragen 

van visums. 

 

Tijdens het ophalen van de paspoorten 

kregen we een grote bevestiging van de 

Heer dat we echt op de goede weg zitten. 

De gemeente ambtenaar die achter het 

loket zat in het gemeentehuis vroeg op 

een gegeven moment aan onze oudste 

dochter Sefanja; is jouw naam bijbels? 

Ja dus en we raken aan de praat, 

uiteraard ook waar de paspoorten voor 

dienen. Blijkt die beste man ook een 

christen te zijn en uit de kerk te komen 

van de mensen waarbij we gaan werken. 

Hij wist zelfs de naam Oupad te noemen,  

 

dat is de naam van de township waar het 

gebouw van Immanuel Ministries staat en 

waarvan uit we gaan werken. Ook had hij 

mooie woorden voor Sefanja, hij zei 

precies de dingen die zij moest horen. God 

is dus ook bij onze kinderen! 

 
 

Folders: 
 

Onze folders zijn inmiddels ook klaar en 

velen van u hebben deze al ontvangen. 

Ook hierin is weer wonderlijk voorzien 

door God. Na het aanvragen van de 

paspoorten en het bestellen van de 

folders bij de drukkerij kwam er een 

bericht binnen van een gemeentelid met 

de mededeling dat zij graag nog een gift 

over wilden maken voor onze 

voorbereidingskosten. We wisten eerst de 

hoogte van die gift niet, maar later 

bleek dat deze gift alle kosten dekte, 

van zowel de paspoorten als van de 

folders. We staan erbij en kijken 

ernaar,verwonderd en dankbaar om te zien 

hoe God elke keer weer voorziet. 
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Inschrijven voor de scholen: 
 

Inmiddels hebben we ook onze kinderen 

ingeschreven voor de scholen in Zuid-

Afrika. Dat was nogal een uitdaging. Dat 

gaat toch wel even anders dan hier in 

Nederland. Een behoorlijke papierwinkel om 

in te vullen. Na het schriftelijk 

inschrijven moesten we dat later ook nog 

online doen via de website van Western 

Cape Education Department (WCED). Ook dit 

ging niet zonder slag of stoot maar lukte 

na lang doorzetten uiteindelijk ook. We 

bidden nu dat de kinderen zullen worden 

toegelaten op de scholen. Sefanja en 

Mischa gaan naar de Highschool, Sefanja 

naar Grade 9 en Mischa naar Grade 8. Manoah 

zal de lagere school verruilen voor de 

Knysna Primary School, zij komt in Grade 

5. 

 

Voorstellen: 
 

Afgelopen 14 februari mochten wij ons 

voorstellen in onze thuisgemeente “De 

Opstandingskerk in Leeuwarden” als 

nieuwe zendelingen. We hebben ons via een 

filmpje tijdens een online dienst 

voorgesteld aan de gemeente. We hadden 

dat uiteraard liever gewoon tijdens een 

normale dienst gedaan, maar vanwege 

Covid-19 loopt alles toch wat anders dan 

anders. We hopen en bidden dat we in de 

loop van het jaar toch ook nog wel gewone 

presentaties kunnen geven in kerken, 

zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen 

vertellen over onze roeping naar Zuid-

Afrika. 

 Eerste verblijf geboekt: 
 

Ons eerste verblijf is inmiddels ook 

geboekt in Zuid-Afrika. We hebben een 

huisje kunnen boeken op dezelfde 

camping waar we verbleven toen we in 

februari 2020 meewerkten bij Immanuel 

Ministries. 

We hebben in eerste instantie geboekt 

voor de maand december met de optie 

voor januari. Vanuit dat huisje kunnen 

we dan op zoek naar een huurhuis. We 

hopen en bidden uiteraard dat we gauw 

een eigen huis zullen vinden dat bij 

ons past. 

Wat ook weer bijzonder was: de 

eigenaren van de camping zijn ook 

christen en omdat we bij Immanuel 

Ministries gaan werken krijgen we, 

ondanks dat het in december 

hoogseizoen is in Zuid-Afrika, het 

huisje voor de helft van de prijs! Ook 

hierin voorziet God dus weer! 

 

Stap voor stap gaan we verder, onze 

blik gericht op Jezus en onze roeping 

naar Zuid-Afrika, en niet op de 

omstandigheden in de wereld. Zoals 

onze trouwtekst ook zegt:  

 

 



 

Dankpunten: 
 

 We danken de Heer dat Hij bij elke 

stap is die we zetten, dat Hij die 

elke keer weer bevestigd, zolang wij 

maar blijven bewegen. 

 

 We zijn ook erg dankbaar voor de 

financiële toezeggingen die we tot nu 

toe al mochten ontvangen. We zitten 

nog lang niet op het budget dat we 

nodig hebben maar we bidden en danken 

God er al voor dat Hij ook daarin zal 

voorzien. 

 

 Dankbaar dat we een fijne thuisfront 

commissie hebben die ons willen 

ondersteunen en voor Filadelfia 

Zending als uitzendende en 

ondersteunende zendingsorganisatie. 

 

 Dankbaar voor de rust en vrede die we 

mogen ervaren bij alle 

voorbereidingen, zowel bij ons als bij 

de kinderen. Ondanks dat het 

bijzondere tijden zijn in de wereld 

ervaren wij een rust en vrede die alle 

verstand te boven gaat. Een rust en 
vrede die alleen God kan geven. 

 

Gebedspunten: 
 

 We bidden dat we meer (maandelijkse) 

financiële toezeggingen mogen krijgen. 

We zullen waarschijnlijk in mei of juni 

onze tickets al moeten boeken in 

verband met de visum aanvragen. We 

bidden dat we tegen die tijd toch wel 

een groot deel van ons benodigde budget 

binnen zullen hebben. 

 

 We bidden ervoor dat de kinderen zullen 

worden toegelaten op de scholen in 

Zuid-Afrika. 

 

 We bidden dat de rest van de 

voorbereidingen ook voorspoedig mogen 

verlopen, de visum aanvragen, de 

verkoop van ons huis etc. 

 

 We bidden voor de mensen in Zuid-Afrika 

die nu door de omstandigheden nog veel 

meer lijden door honger en armoede, dat 

er meer hulp gaat komen en dat alle 

maatregelen opgeheven mogen worden, 

zodat er weer werk komt. 

 

 

Dankt en bid u met ons mee? Alvast hartelijk dank en Gods rijke zegen 

toegewenst! 

 

Wilt u onze volgende nieuwsbrief ook ontvangen? 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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