
 

    

Nieuwsbrief 

     Fam. Hofman 

 

Hoi allemaal, 

Alweer een nieuwsbrief van ons! Het is de laatste 
die we vanuit Nederland hopen te maken. 
December komt steeds dichterbij en we zijn bezig 
met de laatste loodjes van onze voorbereidingen. 
We vertellen in deze nieuwsbrief graag weer de 
laatste ontwikkelingen en hoe bijzonder alles 
steeds weer blijft verlopen. Het is soms zelfs voor 
ons “ongelooflijk”. Maar wat bij een mens 
onmogelijk is, is mogelijk bij onze God! 
 

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, 
en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 

Visums: 
 
Het hoofdstuk visums is dan eindelijk na een 
half jaar echt afgesloten. We hebben de visums! 
2 vrijwilligersvisums voor ons en 3 studievisums 
voor de kinderen. We mogen nu 3 jaar lang Zuid-
Afrika in. Wat een opluchting. En tot op het 
laatste moment verliep het weer bijzonder en 
anders dan wijzelf gepland hadden. Zoals u in de 
vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen waren de 
aanvragen voor de visums goedgekeurd en was 
het wachten op het bericht van de ambassade dat 
we de visums konden ophalen.> 
 

We zijn er uiteraard voor gaan bidden. We 
hebben de Heer gevraagd voor een wonder, want 
nou wisten wij het ook niet meer. En ja hoor, de 
volgende dag kregen we toch een mail terug van 
de Nederlandse medewerkster. Ze vertelde 
daarin dat haar e-mail adres inderdaad niet meer 
gebruikt mocht worden voor extern mailverkeer, 
maar voor ons maakte ze een uitzondering zei ze! 
Ze vertelde dat ze voor ons zou gaan uitzoeken 
hoe het ervoor stond met onze visum aanvraag. 
Een korte tijd later kregen we weer een mail van 
haar met de mededeling dat we diezelfde week 
nog de visums konden ophalen! Prijs de Heer! 
Weer zo’n wonderbaarlijk verloop. Gods wegen 
blijven ondoorgrondelijk. 
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Er werd ons destijds verteld dat dat tussen de 5 en 
6 weken zou duren. Na 6 weken hadden we nog 
steeds niks gehoord en besloten we contact op te 
nemen met de ambassade om te vragen wat de 
status was van de aanvraag. De ambassade was 
echter erg slecht te bereiken, zowel via de e-mail 
als telefonisch.  
Martin besloot de Nederlandse medewerkster, die 

ons eerder zo goed had geholpen, een mail te 

sturen. Die mail kwam echter even hard weer 

terug. Het e-mail adres waarmee we eerder 

contact hadden gehad was buiten gebruik gesteld. 

Het was voortaan alleen bestemd voor intern 

mailcontact en alle mail die hier naar toe werd 

gestuurd zou niet worden beantwoord en worden 

verwijderd. Dit was een tegenvaller, want dit was 

tot nu toe onze enige ingang bij de ambassade, 

omdat ze voor de rest bijna niet te bereiken waren, 

en als je dan uiteindelijk iemand aan de lijn kreeg, 

wist die niets te vertellen.   

Romeinen 10:13 t/m 15: 

Want ieder die de Naam van de Heere zal 

aanroepen, zal zalig worden. 

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet 

geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie 

zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen 

zonder iemand die predikt? 

En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden 

worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de 

voeten van hen die het goede verkondigen! 

 



  

 

Huis: 
 
We zijn druk bezig met het huis leeg te halen. 
Eind november is de overdracht. We slapen 
inmiddels op matrassen op de grond en leven uit 
koffers. Het hele huis moet leeg want we kunnen 
niet veel meenemen naar Zuid-Afrika. We 
hadden eerst het idee om de inboedel te 
verschepen, maar de prijzen van een zeecontainer 
zijn zo absurd hoog geworden dat we besloten 
hebben dat niet te doen. Een groot deel van onze 
inboedel was ook aan vervanging toe of hadden 
we via marktplaats aangeschaft dus dat vonden 
we het niet waard om te verschepen. In plaats 
daarvan versturen we een aantal dozen met klein 
spul dat we toch graag mee willen nemen. In 
Zuid-Afrika zullen we dus een hele nieuwe 
inboedel moeten aanschaffen.  
De spullen die we nu nog hebben geven we weg of 
verkopen we. Wat zijn we hier in het rijke Westen 
dan gezegend met veel spullen, misschien wel een 
beetje teveel….. 
 

 

Werk: 
 
Martin is inmiddels gestopt met zijn baan als 
gevangenisbewaarder. Het Justitie avontuur zat er 
per 01 oktober 2021, na 20 jaar, dan echt op. Hij 
heeft een mooi afscheid gehad met leuke 
cadeautjes.  
Op naar een nieuwe functie in Gods Koninkrijk! 
 

Presentatie en laatste voorbereidingen: 
 
De laatste loodjes zijn dus aangebroken. We 
hebben al een aantal fijne presentaties kunnen 
houden in verschillende kerken. We willen in het 
bijzonder Nelleke Berntsen bedanken dat wij 
dankzij haar een aantal presentaties hebben 
mogen houden in kerken waar zij regelmatig 
spreekt. Uiteraard zijn wij de leiding van alle 
kerken waar wij welkom waren (en waar we nog 
heen gaan) ook erg dankbaar dat wij daar over 
onze roeping mogen vertellen. 
Er staan totdat we gaan nog een aantal 
presentaties gepland. We zitten qua planning 
helemaal vol tot eind november, bijzonder hoor.  
 
We merken dat we er als gezin steeds meer aan 
toe zijn om te gaan. Ook erg bijzonder om te zien 
hoe de kinderen er in staan. Het is voor hun 
natuurlijk ook een erg grote stap. Maar gelukkig 
hebben we ons er met z’n allen zo’n 2 jaar op 
kunnen voorbereiden. We merken aan de 
kinderen dat de “knop” ook wel om is. We hebben 
voor Sefanja en Mischa kunnen regelen op de 
MAVO dat ze geen proefwerken meer hoefden te 
maken. De motivatie werd toch ook wel wat 
minder, nu ze weten dat ze over een paar weken 
toch opnieuw gaan beginnen op nieuwe scholen 
in een ander land. Dit geeft ze wat meer rust om 
aan het idee te wennen. 
 
 
 
 
 

Puk: 
 
We hadden een lieve kater: Puk. Maar Puk kan 
helaas niet mee naar Zuid-Afrika. We zijn dus 
op zoek gegaan voor een nieuw baasje voor Puk. 
We kwamen terecht bij een (inmiddels) oud 
collega van Martin. Hij woont samen met zijn 
partner op een boerderij en hij gaf aan onze Puk 
wel te willen overnemen. Wat lief! We zijn een 
tijdje geleden met de kinderen op bezoek 
geweest op de boerderij. Zo konden de kinderen 
ook zien waar Puk terecht zou komen. Nou dat 
zat wel goed. Puk krijgt gezelschap van 14 
andere katten, ezels, konijnen, varkentjes, 
hondjes, vogeltjes. Een kinderboerderij is er 
niks bij!  
Maar het bleef natuurlijk niet alleen bij kijken. 
Puk zou er echt naar toe gaan. En vrijdag 22 
oktober  was dan de dag van afscheid nemen van 
Puk.>  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

We hebben ervoor gekozen dat op tijd te doen, 

zodat niet al het afscheid tegelijk komt. Nu kan 

het gefasseerd verlopen. We zijn met de 

kinderen naar Max en Paul gegaan en hebben 

Puk gebracht. Dit zijn natuurlijk de minder leuke 

dingen. Afscheid nemen is nooit leuk. Maar we 

weten dat Puk een super plek heeft gekregen en 

dat het helemaal goedkomt met hem! Max en 

Paul bedankt voor de goede zorgen voor onze 

Pukkie. 

God is erbij: 
 
We merken dat God nog steeds bij elke stap is 
die we zetten. Dat zagen we het laatste jaar 
natuurlijk al met alle bijzondere dingen die we 
mochten beleven maar het gaat maar door. We 
noemen het “knipoogjes” van onze lieve Vader in 
de hemel. 
 

Zo moesten we nog een aantal koffers hebben 
voor onze vliegreis. We gaan met 2 koffers per 
persoon. Tirzah had via Marktplaats 2 knappe 
koffers gevonden. Martin is die gaan ophalen. Hij 
kwam aan bij de mensen en raakte aan de praat. 
Het kwam ter sprake waar de koffers voor waren. 
Ook vertelde hij waarom we naar Zuid-Afrika 
gaan en wat we daar gaan doen. Toen Martin dat 
verteld had, zei de man des huizes; ik ken een oud 
collega die jaren geleden ook iets heeft opgezet in 
Zuid-Afrika, Frans. Martin vroeg; bedoel je soms 
Frans Alkema? Ja, zei de man! Nou zei Martin, 
bij deze mensen gaan wij dus werken. Hoe 
bijzonder weer! Hij wist te vertellen van de 
genezing van Carly en wist nog andere 
getuigenissen te vertellen van Frans. Echt 
ongelooflijk dat we dus uitgerekend bij deze 
mensen onze koffers kochten. Martin heeft 
kunnen getuigen over hoe we tot deze stap zijn 
gekomen en wat er aan vooraf is gegaan. 
Eenmaal in de auto was Martin bezig de navigatie 
in te stellen, toen de man ineens op het autoraam 
klopte. Hij vertelde dat hij en zijn vrouw het zo 
mooi en bijzonder vonden dat wij deze stap 
gingen zetten, dat hij het geld wat we hadden 
betaald voor de koffers weer teruggaf en vertelde 
dat we koffers gratis kregen! God is zo goed! Al 
deze “knipoogjes” blijven ons het vertrouwen 
geven om door te gaan. 
 

Uitzegendienst en receptie: 
 
21 november 2021 zal onze uitzegendienst zijn. 
Na de dienst is er koffie/thee en wat lekkers in 
de koffiezaal van de Opstandingskerk. 
Aansluitend zullen wij daar een kleine 
afscheidsreceptie houden met soep en broodjes. 
Tijdens die middag zullen wij ook de 
overeenkomst tekenen met Filadelfia Zending. 
De dienst vindt plaats in de Opstandingskerk, 

Achter de Hoven 272 in Leeuwarden. 

 

Dankpunten: 
 

 We zijn iedereen die ons steunt enorm 
dankbaar, zowel in gebed als financieel.  
 

 We zijn God dankbaar dat alle deuren 
steeds opengaan wanneer dat nodig is. 

 

 We danken God dat Hij tot nu toe in 
alles heeft voorzien wat we nodig 
hebben. 
 

 We danken God voor de rust en vrede 
die we mogen ervaren tijdens onze 
laatste voorbereidingen. 

 

 Dat Zuid-Afrika momenteel in Level 1 
zit. Dat betekend dat de programma’s 
van Immanuel Ministries weer volledig 
kunnen plaatsvinden. 

 

Gebedspunten: 
 
We bidden: 
 

 Dat de laatste voorbereidingen ook 
goed mogen verlopen. 
 

 Dat we gewoon volgens planning 
kunnen vliegen 2 december, ivm de 
corona taferelen in de wereld. 

 

 Dat de situatie in Zuid-Afrika qua 
corona stabiel blijft zodat we ons werk 
daar straks zonder beperkingen kunnen 
doen. 

 

 Dat we eenmaal in Zuid-Afrika ons als 
gezin snel thuis zullen voelen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PKN Marrum met 

Nelleke Berntsen 

 

Anna Tsjerke Winsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Fontein Leeuwarden 

 

 

 

De Westereen 

 

 

 

 

 

 

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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