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Nieuwsbrief 

     Fam. Hofman 

Hoi allemaal, 
 
De vakantie is weer achter de rug, we zijn er even 
twee weekjes uit geweest naar een camping bij 
Den Haag. Dit konden we ook mooi combineren 
met de ambassade, daarover later meer.  
We ervaren sterk Gods leiding en rust in alle 
voorbereidingen. Het komt nu steeds dichterbij, 
maar het gaat gelukkig stap voor stap en hierdoor 
kunnen we goed het overzicht bewaren en gaat het 
allemaal toch vrij relaxed. 
Soms voelen de omstandigheden als een donkere 
wolk die aan komt drijven, maar als we onze blik 
dan richten op Jezus verschijnt even snel de zon 
weer van achter de wolken. 
 

 

 

 

Psalm 91:2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, 

 mijn God, op Wie ik vertrouw! 

Scholen: 
 
In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat 
Sefanja en Mischa al toegelaten waren tot de 
highschool. Het was toen nog even wachten op 
bericht van de primary school voor Manoah. 
Maar zoals we al verwacht hadden is zij nu ook 
officieel toegelaten tot de school. Toch ook wel 
weer erg fijn dat dat nu allemaal klaar is. Dit was 
ook wel belangrijk voor de visum aanvragen 
want voor het aanvragen van de studie visums is 
het een vereiste dat je toelatingsbrieven hebt van 
de scholen. 
 

 
 
Er staan inmiddels al meerdere presentaties 
gepland. We zijn de Heer erg dankbaar voor deze 
open deuren. Wat we erg bijzonder vinden, is dat 
God steeds nieuwe deuren opent op de momenten 
dat dat nodig is.  
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Presentaties 

We hebben inmiddels onze eerste 2 presentaties 
mogen geven. Dit was in de Kurios kerk in 
Leeuwarden en in de Anna Tsjerke in Winsum. 
Het was de eerste keer even wennen maar we 
vonden het erg leuk om te doen. Wat het extra leuk 
maakte, was dat we samen gingen met Nelleke 
Berntsen. Zij begeleidde onze kerkelijke 
huwelijksdienst 19 jaar geleden. Nelleke spreekt 
veel in verschillende kerken en we zullen dus nog 
vaker met haar op pad gaan. Erg leuk om na zoveel 
jaar dan samen deze stappen te zetten. 
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Later hoorden we dat Binnenlandse Zaken van 
Zuid-Afrika ineens had besloten dat je een 
interview moest ondergaan om een vrijwilligers 
visum te kunnen krijgen. In dat gesprek moest je 
dan kunnen aantonen waarom je als buitenlander 
denkt nodig te zijn in Zuid-Afrika en waarom een 
Zuid-Afrikaan bijvoorbeeld die rol niet op zich 
kan nemen. Ook moet je kunnen aantonen dat de 
stichting waarvoor je gaat werken ook echt een 
impact heeft voor de omgeving daar. 
 

Wij konden een afspraak maken met de 
ambassade in Den Haag en die stond gepland op 
22 juli j.l.  
2 augustus hadden we al een afspraak gepland 
staan om de documenten voor de visums in te 
leveren. 
 
22 juli komen wij aan bij de ambassade, zegt de 

mevrouw achter het loket dat de afspraak niet kan 

doorgaan en dat ze ons daarover ook gemaild 

had. Wij hadden echter nooit een mail ontvangen. 

Het bleek dat ze het naar een verkeerd email 

adres hadden gestuurd, vandaar dat wij dus niks 

ontvangen hadden. Dus even dachten we dat we 

helemaal voor niks van Leeuwarden naar Den 

Haag gereden waren. 

Visums: 
 
Inmiddels zijn de visums ook aangevraagd, 
maar dat ging niet zonder slag of stoot. Wat een 
gedoe was dat zeg! Het begon ermee, zoals we 
in de vorige nieuwsbrief ook meldden, dat 
Zuid-Afrika ineens besloten had om geen 
vrijwilligers visums meer uit te geven, dit in 
verband met gepleegde fraude met de visums. 
De enige manier om toch een visum in handen 
te krijgen was als je een zogenaamde “waiver” 
(ontheffing) kon krijgen. Maar hoe krijg je dat 
dan weer voor elkaar? We hadden via Frans en 
Carly al een aanbevelings brief gekregen van de 
gemeente Knysna. Hierin gaf de gemeente aan 
dat wij toch echt nodig waren in Knysna om 
Immanuel Ministries draaiende te houden. Als 
wij niet konden komen, zou er geen 
Nederlandse leiding meer zijn in Knysna. 
 

We mochten gelukkig even wachten en ze zouden 
kijken of ze toch nog wat voor ons konden 
betekenen. Even later kwam de Nederlandse 
vrouw, waar we eerder contact mee hadden 
gehad, en zij vertelde dat het gesprek met de 
leidinggevende, die dus over de visums gaat, niet 
door kon gaan en dat zij ons nu al wel wat vragen 
kon stellen. Een eerste interview dus, en ook nog 
mooi in het Nederlands.  
De leidinggevende is een Zuid-Afrikaanse 
mevrouw, en zij spreekt alleen Engels. Het kwam 
eigenlijk dus wel mooi uit zo. We konden haar 
allemaal vragen stellen en zij gaf ons allemaal tips 
voor het gesprek wat we een andere keer zouden 
hebben met de Zuid-Afrikaanse mevrouw.  
Wat ook mooi uitkwam, was dat we alle papieren 
voor de visums voor de zekerheid maar hadden 
meegenomen. Nu kon deze mevrouw alles 
checken en zien of alle documenten compleet 
waren. Die van ons waren compleet, voor de 
studie visums ontbraken er nog een aantal 
documenten. Dus achteraf was het maar goed dat 
we de email met de annulering niet hadden 
ontvangen, want dan waren we die dag niet bij de 
ambassade geweest en hadden we 2 augustus 
daar gestaan zonder alle benodigde papieren. Nu 
hadden we nog een week de tijd om alles te 
verzamelen. 
 

 

2 augustus:  
We stonden inmiddels op een camping bij Den 
Haag omdat we vakantie hadden. Dit konden we 
dan mooi combineren met onze afspraak bij de 
ambassade. Scheelt weer een hoop kilometers 
vanuit Leeuwarden. We zouden deze dag dus het 
echte interview hebben met de mevrouw die over 
de visums gaat. We meldden ons keurig op tijd bij 
de ambassade en mochten plaats nemen in de 
wachtruimte. Intussen ging iemand checken of 
alle documenten voor de studie visums nu wel 
compleet waren. Wat bleek: er zat een bepaald 
document van de scholen niet bij die de scholen 
ook niet konden leveren, maar die de ambassade 
wel wilde hebben. Er moest nu door dezelfde 
mevrouw die met ons het gesprek ging houden 
besloten worden of het toch zo goed was met de 
documenten van de scholen of dat er toch nog 
weer meer papieren aangeleverd moesten 
worden. Zij had daar echter die dag geen tijd 
voor, we zouden dat later te horen krijgen. Het 
gesprek liep verder uitstekend en we kregen die 
middag wel groen licht voor de visums! Prijs de 
Heer! Zonder die toestemming hadden we een 
serieus probleem. 
 



 

  

De Nederlandse mevrouw had ons verteld dat, 
zodra haar leidinggevende gekeken had naar de 
papieren van de scholen, we dat zouden horen. 
Dus maar weer naar de camping. We hoorden 
maar niks en ineens kreeg Martin de sterkte 
overtuiging om maar gewoon zonder afspraak 
naar de ambassade te rijden. Zo gezegd zo 
gedaan en toen hij daar aankwam stond de poort 
open en kon hij doorlopen. De wachtkamer zat 
helemaal vol, maar de mevrouw achter het loket 
herkende Martin van de vorige afspraken en 
gebaarde dat hij wel door mocht lopen naar het 
volgende loket. Daar trof hij gelukkig de 
Nederlandse medewerkster. Ze vertelde dat haar 
chef nog steeds geen tijd had gehad de 
documenten te beoordelen, maar zei ze, ik loop 
nu wel even met jullie dossiers naar haar toe. 
Even later kwam ze terug met de mededeling dat 
ze akkoord gingen met de ingeleverde 
documenten! Er hoefden dus geen andere 
papieren meer ingeleverd te worden. Wauw! We 
geloven dat het God was die tegen Martin zei om 
naar de ambassade te gaan. Een afspraak 
plannen gaat niet zo makkelijk en nu liep het dus 
zo! Bijzonder hoe God alles leidt. We zijn Hem 
daar erg dankbaar voor. We hopen nu over een 
aantal weken dan eindelijk de visums op te 
kunnen halen. 
 

Werk: 
 
De laatste loodjes voor het werk van Martin 
breken ook aan. Inmiddels heeft hij zijn baan  
per 1 oktober bij Justitie, na 20 jaar, dan echt 
opgezegd. Een grote stap en best spannend, 
maar we geloven dat God in alles zal voorzien. 
Dat heeft Hij tot nu toe al elke keer keer gedaan 
en met dat vertrouwen gaan we door om 
eindelijk samen fulltime te gaan werken voor de 
Heer in Zuid-Afrika. December komt steeds 
dichterbij en we merken dat we er steeds meer 
klaar voor zijn om te gaan. 
 

Gebedspunten 

 Bidt u mee dat de rest van de 
voorbereidingen net zo voorspoedig 
mogen verlopen. 

 dat we de rust en het overzicht mogen 
bewaren in de laatste maanden voor ons 
vertrek, want er moet nog een hoop 
geregeld worden. 

 dat er meer mensen ons maandelijks 
financieel willen ondersteunen. 
 

 

Dankpunten 

 We zijn erg dankbaar dat alles zo 
voorspoedig verloopt, we merken hier 
echt God’s leiding in. 

 We zijn dankbaar dat deur voor deur 
voor ons geopend wordt, steeds wanneer 
het nodig is. 

 We danken de Heer dat het weer zo 
bijzonder  is verlopen bij de ambassade, 
het geeft ons de moed, kracht en 
vertrouwen om door te gaan, te weten 
dat Hij met ons mee gaat. 
 

Dankt en bidt u met ons mee? Alvast 

hartelijk dank en Gods rijke zegen 

toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

             

            In de rij voor een pakje maismeel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voedselpakketten voor het maandelijkse                         

sponsorprogramma 



  

 
Heeft u nog niet aangegeven om onze nieuwsbrieven te ontvangen maar wilt u dat wel? 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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