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Gebedspunten

Bid voor:

1. dat de roerige tijd tot aan vertrek 
goed mag verlopen;

2. een goede start van de studie van 
Jurgen en van het onderwijs van de 
kinderen;

3. voldoende (financiële) steun voor 
de studieperiode.

Contact

Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

West Farm Cottage
Aston Eyre, Bridgnorth
Shropshire WV16 6XB
Engeland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl

Geven?

ASN Bank 70.77.63.703
t.n.v. fam. Hofmann
of
ING 4176648
t.n.v. St. Bijbelclub
o.v.v. fam. Hofmann

Afmelden

afmelden@jurgenenkatja.nl

Nieuwsbrief augustus 2011

Beste familie, vrienden en bekenden,

Wat later dan u van ons gewend bent ontvangt u deze nieuwsbrief. Er komt 
zoveel in korte tijd op ons af dat we niet eerder tijd vonden u op de hoogte te 
stellen, maar nu dan toch: ons laatste nieuwsbrief vanuit Nederland.

Uitnodiging afscheidsreceptie

Op zaterdag 3 september hopen we de oversteek naar Engeland te maken. We 
reizen dan met een auto en een kleine verhuiswagen naar ons nieuwe huis. 
Maar voor het zover is hopen we u nog een keer te zien. Dat kan op onze 
afscheidsreceptie op zondag 28 augustus van 12:00 tot 13:00 uur in de 
Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerkplein 2 te Den Helder. Als u van tevoren de 
kerkdienst wilt bezoeken bent u uiteraard ook daarvoor van harte uitgenodigd. 
De dienst begint om 09:45 uur.

Huis verkocht!

Het kreeg al meer de proporties van een ware beproeving, maar op 20 juli 
jongstleden kwam de makelaar de stickers met de tekst 'verkocht' plakken. 
Ondanks dat we een licht verlies hebben gemaakt, zijn we erg blij en opgelucht 
dat we nu geen dubbele lasten hebben. De levering van ons huis staat gepland 
op 9 september. Bedankt voor uw betrokkenheid, ook juist toen het huis nog 
niet was verkocht. Dit heeft ons enorm geholpen!

Sponsors gezocht

We hebben het vast al eerder genoemd: we kunnen en willen het niet alleen 
doen. We hopen dan ook dat u bij ons betrokken wilt zijn en blijven tijdens de 
studieperiode in Engeland. We stellen het erg op prijs wanneer u voor ons bidt, 
ons af en toe bemoedigt of wanneer u ons financieel steunt. In de colofon 
hiernaast vindt u de benodigde gegevens.

Mocht u het fijn vinden om een foto van ons te ontvangen voor uw prikbord 
(hierop staat ook ons nieuwe adres) dan kunt u ons dat - bij voorkeur via het 
contactformulier op de website - laten weten. Wij zorgen er dan voor dat u de 
foto ontvangt.

We hopen u op 28 augustus te mogen begroeten. Verder wensen we u een 
mooie zomer toe! We streven ernaar u in oktober te berichten over onze eerste 
lotgevallen in Engeland.

Hartelijke groeten,

Jurgen & Katja,
Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann
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