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Tel.: 0317-712467

Kerstgroet december 2015

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Vanuit het warme Tana willen we u een heel goede decembermaand 
toewensen en bidden we dat u 2016 als een gezegend jaar mag ervaren.

We hebben een kleine compilatie gemaakt van ons bezoek aan een dorp nabij 
Antsirabe. We hebben een paar dagen in Antsirabe doorgebracht als 
onderdeel van onze 'inburgering'. We zijn van daaruit naar het dorpje gereisd 
en hebben met de lokale mensen mogen praten. We voelen ons bevoorrecht 
dat we hen mochten bemoedigen en tegelijkertijd hebben zij ons bemoedigd 
door hun liefde voor de Heer!

Video

(https://www.youtube.com/watch?v=cNl1TjvqZ0A)

Download video

Mocht u niet in staat zijn de video via Youtube te bekijken dan kunt u hem hier 
downloaden

Groot formaat (166mb). 
(https://pavlotzky.nl/owncloud/index.php/s/WD5WOmaioSHxUsl)

Klein formaat (22mb).
(https://pavlotzky.nl/owncloud/index.php/s/WD5WOmaioSHxUsl)

Het kan ook zijn dat u een waarschuwing krijgt dat de site niet gecertificeerd 
is. Dit kunt u negeren omdat de server dezelfde is als waar onze website op 
staat.
Let op! De link verloopt op 31 januari 2016.

We willen iedereen hartelijk danken voor de bemoedigingen die we in het 
afgelopen jaar mochten ontvangen.

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey, Dani & Siemen Hofmann
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Gebeds/dankpunten:

Dank de Heer
1) dat we goed in Tana zijn aangekomen;
2) dat we een goede overgang hebben genoten;
3) dat onze voorlopige werk-visa binnen zijn;
4) dat we de taal beginnen te leren;
5) dat we goede contacten maken.

Bidt voor/dat
6) onze verdere oriëntatie;
7) onze gezondheid;
8) we goede getuigen mogen zijn;
9) de verdere taalstudie.

BELANGRIJK VERZOEK AAN ONZE ONDERSTEUNERS

In verband met nieuwe Nederlandse belastingwetgeving, verzoeken we onze 
sponsors om voortaan giften over te maken o.v.v. de projectnaam 
'Zendingswerk Madagaskar', aangezien giften op naam voortaan niet meer 
belasting aftrekbaar zijn voor de gever.

Via Africa Inland Mission – Nederland
IBAN: NL91 RABO 0155 6577 12
T.a.v.: 'AIM International' te Rhenen
O.v.v. :  Project Zendingswerk Madagaskar

Of via Stichting Bijbelclub:
IBAN: NL43INGB00041 76648
T.a.v. Stichting Bijbelclub, Den Helder. 
O.v.v.  Project Zendingswerk Madagaskar


