
Familie Hofmann
Evangelische gemeente de Ambassade te Den Helder

beveelt aan

AIM is een evangelische, interkerkelijke organi-

satie. Zij heeft als doel levende kerken onder alle

Afrikaanse volken te zien ontstaan. AIM werkt

waar mogelijk samen met plaatselijke christenen.

"Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in

hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als

ze niet over hem hebben gehoord? ..."

Romeinen 10:14

Ja, ik ondersteun de familie Hofmann

Ik ontvang graag de gebedsbrief (e-mail / post *)

Ik steun de familie Hofmann

met €

per maand kwartaal jaar eenmalig

Ik machtig AIM International om dit bedrag
van mijn rekening te incasseren.

Naam: m/v/fam*

Adres:

PC+woonplaats:

E-mail:

IBAN:

Datum: Plaats:

Handtekening:

Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting

U kunt deze kaart sturen naar:
AIM International
t.a.v. Dirk Visser
Uiverweide 36
6708 LC Wageningen.
Elke door AIM International geïncasseerde gift kunt u
zonder opgaaf van reden terug laten boeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met
uw bank of met AIM International.

Incassant ID : NL74 ZZZ4 1048 8410 000
Stichtingen register: 4108841
IBAN: NL91 RABO 01556577 12

E-mail : finance.nl@aimint.org
Telefoon: +31 (0)317 – 712 467

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Landen waar AIM
werkzaam is

Contactgegevens:

Jurgen & Katja Hofmann

Vanya, Issa, Abbey, Dani & Siemen

Postadres: BP714, Antananarivo 101 Madagaskar

E: contact@jurgenenkatja.nl

W: www.jurgenenkatja.nl Fb: jurgenenkatja

Contactpersoon Nederland:

David Pavlotzky

T: +31 (0)6-54203683

E: dpavlotzky@gmail.com

Contactgegevens AIM Nederland:

E: inquiries.nl@aimint.org

W: http://eu.aimint.org/nl/
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Jurgen en Katja wonen samen met hun

kinderen op Madagaskar om zendingswerk te

doen onder de onbereikte bevolkingsgroep,

de Antanala.



Informatie over geven

Afrika is een groot continent: 1 miljard mensen; 54
landen; 1000 inheemse talen; 950 bevolkings-
groepen die nog nooit het evangelie hebben
gehoord. Wat een uitdaging! AIM beantwoordt
deze uitdaging al meer dan 100 jaren. Vandaag de
dag zijn meer dan 4 miljoen Afrikanen deel van een
kerk die is gesticht door het werk van AIM.

Maar het werk is nog niet af: ondanks dat er op
Madagaskar een kerk is, zijn er nog meerdere
onbereikte bevolkingsgroepen. Juist daarom
hebben Jurgen en Katja zich aangesloten bij het
werk dat AIM op het eiland doet.

AIM werkt – waar mogelijk – samen met de
plaatselijke kerk. Deel van het werk van AIM is dan
ook het trainen van lokale christenen voor zending
in eigen land. Diverse teams van AIM worden geleid
door Afrikaanse gelovigen. Het werk van AIM is
voor en van de mensen die ze dient.

De familie Hofmann woont onder de Antanala in
een plattelandsdorp in het zuid-oosten van
Madagaskar. De bewoners spreken de officiële
landstaal niet en hebben daardoor niet of
nauwelijks toegang tot het Evangelie.

Jurgen is begonnen met het vertalen van Bijbel
verhalen in het dialect van de Antanala. Samen
met de plaatselijke dorpsleraar gaat hij van dorp
tot dorp om op deze manier de mensen te
vertellen van Jezus' reddingswerk.

Katja verzorgt het huishouden en onderwijst de
kinderen.

Ook zetten Katja en Jurgen zich in voor een
algemene bewustwording van het belang van
goede hygiëne.

Wat doen ze?

We zijn ontzettend enthousiast over wat we op
Madagaskar doen. Ons hart en verlangen gaan uit
naar het vertellen van het goede nieuws van Jezus
aan hen die nog nooit van hem hebben gehoord.
AIM Madagaskar heeft precies die doelstelling.

We vinden het een goede zaak dat AIM zoveel
mogelijk samenwerkt met plaatselijke christenen
en daaraan dragen wij graag ons steentje bij. Ook
de kinderen hebben het erg naar hun zin op
Madagaskar. Ze zien het als een groot avontuur!

De visie van AIM

Jurgen en Katja aan het woord:

AIM zendelingen ontvangen geen salaris voor hun
werk. AIM is geen werkgever, maar een
faciliterende organisatie. Dat wil zeggen dat AIM de
zending organiseert, maar niet financiert. AIM
zendelingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun
financiën. Geld is nodig voor het gewone
levensonderhoud, maar ook voor zaken als AOW
premie, een internationale ziektenkosten-
verzekering, en visa. Ook worden kosten gemaakt
voor de werkmaterialen op het veld, en
schoolboeken voor de kinderen.

Vaak betaalt de zendende kerk een deel van het
nodige geld, maar slechts weinig kerken zijn in staat
hun zendelingen volledig te ondersteunen. Daarom
kloppen zendelingen ook aan bij familie, vrienden
en andere betrokkenen. Deze folder mag u zien als
een uitnodiging deel te nemen aan het
zendingswerk van de familie Hofmann.

Zendelingen kunnen pas vertrekken als minimaal
90% van de nodige fondsen zijn geworven. Op het
antwoordformulier achterop kunt u aangeven hoe
u deel wilt en kunt zijn van dit werk.

Uw gift gaat volledig naar het fonds voor Jurgen en
Katja.


