NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012
Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken
en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan
en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.
Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich,
komen tot u; uw zonen komen van verre
en uw dochters worden op de heup gedragen.
Dan zult gij het zien en stralen van vreugde;

Jesaja 60 : 1- 5

Shalom vrienden van Nachamoe,

Van de penningmeester

Sta op, word verlicht. De Hebreeuwse tekst
van deze woorden is: kumi, ori. Letterlijk
vertaald is dat: Ik zeg u, sta op. Ik zeg u, word
stralend.
Met deze woorden willen we ook in dit
nieuwe jaar Israël zegenen en zullen we uitzien
naar de vervulling van deze kostbare beloften.
Ondanks de donkerheid die we steeds meer
over de volken zien komen is dit het betrouwbare Woord van de God van Israël. Hij
verlangt ernaar om zijn heerlijkheid over zijn
verbondsvolk uit te gieten. Dan zullen zij het
‘zien’ en stralen van vreugde.

Ondanks de financiële crisis kunnen wij terugzien op een financieel gezond jaar.
Er is een bedrag van € 52000,00 overgemaakt
naar de adoptie families.

Ieder die de Here Jezus toebehoort heeft ook
deel gekregen aan het ‘burgerrecht van Israël’.
Dat betekent dat deze beloften ook voor alle
gelovigen gelden. Daarom willen we als bestuur van Nachamoe ook u allen zegenen met
de woorden: dat Gods heerlijkheid steeds meer
ons deel wordt en dat we zullen stralen.
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Daarnaast is begin 2011 de opbrengst van de
financiële aktie voor de kinderen van het
omgekomen echtpaar Imas uit Hebron in 2010,
te weten een bedrag van € 5600,00, overgemaakt.
De stichting heeft naast de adoptie ook het
noodfonds verder uitgebreid, omdat de acute
financiële nood in schrijnende situaties alleen
maar toeneemt. Wij hebben hiervoor in het
begin van dit jaar een behoorlijke gift ontvangen. Wij hopen dat wij ook dit jaar gezond
mogen afsluiten.
Hierbij ontvangt u een overzicht van uw
gift(en) over 2011. Deze kunt u eventueel gebruiken bij uw opgave inkomstenbelasting
2011.
Shalom en groet Wim Musch, penningmeester
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De Imas kinderen

Verslag werkbezoek 2011

De kinderen hebben gedurende de afgelopen
tijd psychologische hulp gekregen. Na de dood
van hun ouders konden ze niet meer in het
ouderlijk huis blijven wonen, omdat dat te veel
pijnlijke herinneringen gaf.

In november 2011 hebben wij als bestuur weer
enkele families van ons in Israël opgezocht.
Omdat het verslag te groot is doen wij dit als
bijlage bij deze nieuwsbrief. De foto’s staan op
onze website: www.nachamoe.nl

De oudste zoon Daniël, die nu 25 jaar is, is nu
officieel aangesteld als voogd over de andere
kinderen.

Gebeds- en dankpunten

Hij is getrouwd en heeft een kindje van ongeveer 1 ½ jaar oud. Zijn vrouw Rachel, die
jonger is, heeft de moeilijkste taak, omdat zij
nu ook moeder is over de drie andere kinderen:
een jongetje van 5, en twee meisjes van 9 en
13. De meisjes gaan al naar school. De zoon
van 18 woont nu bij zijn oma in Kiriat Gat
waar hij studeert. De dochter van 20 heeft net
haar alternatieve diensttijd er op zitten en
woont nu met andere meisjes samen in een flat
in Jerusalem. Zij is zich aan het voorbereiden
op een studie.
De kinderen krijgen een soort bijstandsuitkering. Verder staat er een groep vrienden van
hun ouders om hen heen om zo nodig financiële steun te verlenen. Dus financieel kunnen
zij zich een beetje redden. Ze leven erg eenvoudig, maar kunnen desgewenst een beroep
doen op de vriendenkring.
Dat betekent dat wij als Nachamoe zo nu en
dan de vinger aan de pols houden, maar voor
dit moment hebben zij onze financiële steun
niet nodig. Wel ons gebed, want het verlies van
hun ouders is een enorme slag geweest voor
deze kinderen.
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§

Dat Gods heerlijkheid zal komen over
Israël en over ons.

§

Dat de ‘Bewaarder van Israël niet sluimert,
noch slaapt’.

§

Dat het werk van Nachamoe Gods troost
zal brengen over Zijn volk.

Shalom,

Jan Otte, voorzitter
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