
In deze brief

Uitnodiging

TRAILER: 

                                   

Contact

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

Tijdelijk adres in Nederland:
Wezenstraat 70
1781 GM Den Helder, Nederland
www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl

Youtube: jurgenenkatja
Facebook: jurgenenkatja
Google+: +jurgenenkatja

Tijdelijk nummer Nederland:
06-87645692

                                  

Geven?

http://jurgenenkatja.nl/?p=59

Of zelf:
IBAN: NL91 RABO 0155 6577 12
T.a.v.: 
'AIM International' te Wageningen
O.v.v. :  Project Zendingswerk 
Madagaskar
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
finance.nl@aimint.org
Tel.: 0317-712467

UITNODIGING LUNCHBIJEENKOMST MADAGASKAR

Lieve familie en vrienden,

We zijn inmiddels ruim 2 maanden in Nederland en genieten met volle teugen. 
Toch zijn we rustig aan alweer de eerste koffers aan het pakken met 
schoolboeken, apparatuur, kleding, enz. Ons vertrek komt al dichterbij. Maar 
eerst ... hebben we natuurlijk ontzettend veel te vertellen en te laten zien over 
ons werk op Madagaskar. U bent dan ook bij deze van harte uitgenodigd voor 
een

LUNCHBIJEENKOMST 

op zondag 11 februari a.s. vanaf 12:00 uur 
in het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente 'De Ambassade' 

aan het Nieuwe Kerkplein 2 te Den Helder

Als u voor uzelf een stapel belegde boterhammen meeneemt, zorgen wij voor 
een dampende kom soep erbij. Rond 12:15 uur beginnen we de bijeenkomst 
met de première van ons nieuwste video: een rondleiding door ons huis in 
Maroamboka, gevolgd door een presentatie. Om ongeveer 13:15 uur willen we 
het formele gedeelte van de bijeenkomst afsluiten met een vragenronde. Na 
afloop is er nog gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop 
koffie of thee.

Kinderen zijn van harte welkom, maar er is geen kinderopvang. We doen ons 
best om de presentatie ook voor hen interessant en begrijpelijk te maken.

We zien uit naar uw komst!

Hartelijke groeten van 
Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey, Dani en Siemen
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TRAILER: Een rondleiding door ons huis

Evangelische Gemeente 'De Ambassade'
Nieuwe Kerkplein 2
1781 BA Den Helder

Openstreetmaps 52.961253, 4.767607

Google Maps: 52.96112, 4.7675


