
Onze motivatie

We geloven dat God ieder mens uniek geschapen heeft, 
zoals het logo met de vingerafdruk op de voorkant van de 
folder ook laat zien. Want het maakt voor God niet uit wie of 
wat je bent. zoals de Bijbel ons leert in Romeinen 2:11. 
Of je nou in een villa woont en alles hebt wat de wereld 
maar te bieden heeft, of dat je de dronkaard bent die leeft in 
een sloppenwijk. God heeft ieder mens even lief.

In de sloppenwijken leven de vergeten mensen zoals Tirzah 
ze noemde toen wij daar rond liepen. En ze verwoorddde 
dat precies goed, want ondanks dat de apartheid jaren 
geleden is afgeschaft, is deze toch nog erg zichtbaar 
aanwezig in Zuid Afrika. Mede hierdoor hebben de mensen 
in de sloppenwijken geen hoop voor de toekomst, en omdat 
er geen werk is, is er ook geen inkomen. De nood onder de 
bevolking is zeer groot. Dit resulteert onder andere in veel 
criminaliteit, alcohol- en drugsmisbruik. Maar ook huiselijk 
geweld en kindermishandeling zijn daar aan de orde van de 
dag. Tevens lijden veel mensen aan ziekten zoals aids.

Wij willen deze mensen laten zien dat God ze niet is 
‘vergeten’. Dat Hij van ze houdt en dat Hij hen, ondanks de 

ellende waar ze nu inzitten, een hoopvolle toekomst wil 
geven. Dit willen we doen door veel praktische hulp maar 
ook door het opbouwen van relaties met de mensen. We 
hebben gezien wat aandacht doet bij de mensen, en dan 
vooral ook bij de kinderen. Je ziet de ogen twinkelen zodra 
ze aandacht krijgen tijdens bijvoorbeeld de kids clubs. Thuis 
krijgen ze deze aandacht en liefde niet, want zodra de 
kinderen kunnen lopen wordt er eigenlijk niet meer naar ze 
omgekeken. Deze nieuwe generatie kan het verschil maken 
voor de toekomst.

Hoop, geloof en liefde: dat is wat we de mensen willen gaan 
bieden, iets waar ieder mens ten diepste naar verlangt. En 
dat alles in Jezus’ Naam.

We kunnen het niet alleen

Zonder u kunnen we dit werk echter niet doen, we krijgen 
geen betaalde baan en zijn volledig afhankelijk van giften.  
We zoeken dus mensen die ons financieel willen 

ondersteunen.  Mocht u mee willen helpen om de zéér arme 
bevolking weer een goede hoopvolle toekomst te geven, 
dan kunt u helpen door uw gift over te maken naar 
onderstaande rekening. 
U kunt ons steunen met een éénmalige gift, maar nog fijner 
zouden we het vinden als u ons maandelijks wilt 
ondersteunen.

Hartelijk dank of zoals ze in Zuid Afrika zeggen: 

Baie Danki!

Matt.25:40 Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit 
gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders 
van My, het julle dit aan My gedoen. - Die Bybel

Contactgegevens

TFC contactpersoon:    Tel.nr.:

Bank:
t.n.v.

Blijf op de hoogte:

Email:
Facebook:
Instagram:

Website:

www.immanuelministries.nl 
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We gaan in Zuid- Afrika werken voor Immanuel
Ministries maar de organisatie die ons zal uitzenden is
Filadelfia Zending. Deze organisatie is ervaren in het
uitzenden en begeleiden van zendelingen wereldwijd en
we zijn hen dan ook erg dankbaar dat ze ons zullen
ondersteunen op zowel praktisch als geestelijk vlak.

www.filadelfia-zending.nl
Project Knysna Zuid-Afrika
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Contactpersoon Nederland: Jacob Klompstra

: jacob@klompstra.nl
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Martin en Tirzah naar Zuid - Afrika

martin.tirzah.za

Matt.25:40 Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit
gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders
vanMy, het julle dit aanMy gedoen. - Die Bybel

Onze motivatie

We geloven dat God ieder mens uniek geschapen
heeft, en dat het niet uitmaakt voor God wie of wat je
bent. Zoals de Bijbel ons leert in Rom. 2:11. God heeft
ieder mens even lief.

Ondanks dat de apartheid jaren geleden is afgeschaft,
is deze toch nog erg zichtbaar aanwezig in Zuid-Afrika.
Mede hierdoor hebben de "vergeten" mensen in de
sloppenwijken geen hoop voor de toekomst, en omdat
er geen werk is, is er ook geen inkomen. De nood
onder de bevolking is zeer groot. Dit resulteert onder
andere in veel criminaliteit, alcohol- en drugsmisbruik.
Maar ook huiselijk geweld en kindermishandeling zijn
daar aan de orde van de dag. Tevens lijden veel
mensen aan ziekten zoals aids.

Wij willen deze mensen laten zien dat God ze niet is
vergeten. Dat Hij van ze houdt en dat Hij hen, ondanks
de ellende waar ze nu inzitten, een hoopvolle toekomst
wil geven. Dit willen we doen door veel praktische hulp
maar ook door het opbouwen van relaties met de
mensen. We hebben gezien wat aandacht doet bij de
mensen, en dan vooral ook bij de kinderen. Je ziet de
ogen twinkelen zodra ze gezien worden tijdens
bijvoorbeeld de kids clubs. Thuis krijgen ze deze
aandacht en liefde vaak niet. Door ze te vertellen dat ze
waardevol zijn en leren goede keuzes te maken kan
deze nieuwe generatie wel een verschil maken voor de
toekomst.

Hoop, geloof en liefde: dat is wat we de mensen willen
gaan bieden, iets waar ieder mens ten diepste naar
verlangt. En dat alles in Jezus’ Naam.

We kunnen het niet alleen

Zonder u kunnen we dit werk echter niet doen. We krijgen
geen betaalde baan en zijn volledig afhankelijk van giften.
We zoeken dus mensen die ons financieel willen
ondersteunen. Mocht u mee willen helpen om de arme
bevolking weer een hoopvolle toekomst te geven, dan kunt
u helpen door uw gift over te maken naar onderstaande
rekening.

Stichting Filadelfia Zending

ABN AMRO BANK NV:
NL49 ABNA 0496 8750 00
t.n.v. Project Knysna Zuid Afrika

U kunt ons steunen met een éénmalige gift, maar nog fijner
zouden we het vinden als u ons maandelijks wilt
ondersteunen.
Hartelijk dank of zoals ze in Zuid-Afrika zeggen:
Baie Dankie!

periodieke giftenwordenper 1 november
2021 afgeschreven

www.immanuelministries.nl



Graag stellen wij ons aan u voor

Wij zijn Martin en Tirzah Hofman uit Leeuwarden. We
zijn in 2002 getrouwd en de ouders van 3 kinderen.
Sefanja, Mischa en Manoah.

Martin werkt al sinds zijn 21e in een gevangenis als
bewaarder en Tirzah werkt parttime in de detailhandel.
Naar verwachting zullen wij in december 2021 verhuizen
naar Knysna, Zuid-Afrika. Hier willen we ons gaan
inzetten voor de arme bevolking die daar leeft in de
sloppenwijken.

*Hier moeten we zijn! Dat was de overtuiging
die we zo sterk ervoeren tijdens onze
ontdekkingsreis in Zuid-Afrika

Waarom deze stap

Al jaren hebben wij het verlangen om zendingswerk te
doen. De armen en wezen gaan ons al zolang we
christen zijn aan het hart. In 2011 kwam Zuid-Afrika voor
het eerst op ons pad. Dit was tijdens een presentatie van
mensen uit onze kerk die vertelden dat zij als zendeling
naar Zuid-Afrika zouden gaan. Tijdens deze presentatie
was daar ineens bij ons het grote verlangen om dit werk
in Zuid-Afrika zelf ook te mogen doen. Dat vonden we
bijzonder want voor die tijd was dat nog nooit in onze
gedachten geweest. We geloven dat we een sprekend
God dienen en dat God mensen roept op verschillende
manieren. We geloven dat Hij het was die op dat
moment tot ons sprak. In de jaren die volgden zijn we
daarom betrokken geweest bij verschillende
zendingsorganisaties en hebben we deel uitgemaakt van
een thuisfront commissie van zendelingen welke ook
werkzaam waren in Zuid-Afrika. Hier hebben we onder
andere geleerd wat dit werk inhoudt en het maakte ons
alleen maar enthousiaster. Deze tijd hebben wij ook
nodig gehad en zijn we enorm gegroeid in ons geloof.

Eind 2019 werd het verlangen om uit te stappen zo sterk,
dat we in februari 2020 zelf zijn afgereisd naar Zuid-
Afrika om te ontdekken of het werkelijk de plek zal zijn
waar we de handen en voeten van Jezus mogen zijn. En
wat we al jaren diep van binnen wisten, werd bevestigd
tijdens onze ontdekkingsreis:

Hier moeten we zijn!

Waar gaan we werken

We gaan werken voor Stichting Immanuel Ministries,
opgericht door Frans en Carly Alkema uit Dokkum.
Immanuel Ministries is werkzaam onder de arme
bevolking van Knysna. Knysna is een stadje aan de
Indische oceaan in het zuidelijkste puntje van Zuid-
Afrika. Het is een rijk stadje omringd door vele
sloppenwijken waar bittere armoede heerst.

Midden in Oupad, één van de sloppenwijken van
Knysna, staat een multifunctioneel centrum, gebouwd
door Immanuel Ministries. De stichting wil geloof
omzetten in daden en dat doen we door vanuit dit MFC
de mensen te bereiken met het evangelie en om
praktische hulp te bieden door het verstrekken van
voedsel, het uitreiken van gratis kleding, het
organiseren van kinder- en tienerclubs, het geven van
voorlichting en advies en nog veel meer activiteiten.
Ook maakt gevangeniswerk en samenwerking met
andere organisaties zoals Youth For Christ deel uit van
het werk.


