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Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen,
want het is tijd om haar genadig te zijn,
want de bepaalde tijd is gekomen;
want uw knechten hebben behagen in haar stenen,
zij hebben deernis met haar puin.
Dan zullen de volken de naam des Heren vrezen,
alle koningen der aarde Uw heerlijkheid,
wanneer de Here Sion heeft gebouwd,
en verschenen is in zijn heerlijkheid,
Zich heeft gewend tot het gebed van de berooide
en hun gebed niet heeft veracht.
Psalm 102: 14 - 18

Shalom vrienden van Nachamoe,
Met deze kostbare beloften van de Almachtige
voor zijn verbondsvolk Israël willen we deze
nieuwsbrief beginnen.

Maar intussen wordt Gods volk in Israël
dagelijks geconfronteerd met uitzichtloze
dreigingen en spanningen die hen mateloos
ontmoedigen.
Bemoediging

Sinds het ontstaan van de staat Israël in 1948
hebben we vol verwondering kunnen zien, hoe
de God van Abraham, Isaak en Jakob is
opgestaan om zich over ‘Sion te erbarmen’.
Vanuit de vier windstreken is Hij bezig om zijn
volk weer te verzamelen en hen terug te
brengen naar de bergen van Israël.
‘Het is tijd om haar genadig te zijn, want de
bepaalde tijd is gekomen’.
Het natuurlijk herstel van Israël is in volle
gang en het begin van hun geestelijk herstel
wordt steeds duidelijker zichtbaar. Dit tot grote
ergernis en woede van hun (en Gods) vijanden.
Dat zien we aan de vele oorlogen, aanslagen en
bedreigingen die Gods oogappel worden
aangedaan.
Vanuit de bijbel weten we echter dat al deze
pogingen om Gods verlossingsplan met zijn
volk te dwarsbomen niets zullen uitrichten.
God gaat in het lot van zijn volk een keer
brengen; dat is zijn belofte en dat gaat ook
gebeuren.
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De doelstelling van ‘Nachamoe’ is vooral om
Gods volk te troosten en dat hebben zij ook in
deze tijd heel hard nodig.
Daarom willen we u vragen om uw familie in
Israël te bemoedigen door hen een kaart of een
mail te sturen met een bemoedigende tekst uit
hun Tenach (het Oude Testament).
We mogen daarbij voor ogen houden dat
iedere tekst uit Gods woord een zaadje is wat
op Zijn tijd zal uitgroeien tot een boom.
Gezondheid bestuursleden
Bij onze penningmeester Wim Musch is
huidkanker geconstateerd.
De melanoom is inmiddels verwijderd. Er
heeft ook een schildwachtklier onderzoek
plaats gevonden. Er is een lymfklier uit de
oksel gehaald. De uitslag hiervan was
dat er zowel in de oksel als in de lies geen
uitzaaiingen waren.
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We danken de Heer voor de goede uitslag en
vragen ook uw gebed voor hem, temeer omdat
hij ook een virus hepatitus B heeft opgelopen.
Wim en Rietje zien de toekomst vol
vertrouwen tegemoet, zij weten zich geborgen
in Gods hand.
U kent ongetwijfeld allemaal de naam van
onze secretaris Joke Ponsen. Zij is het eerste
aanspreekpunt, maar ook de ‘motor’ van
Nachamoe.
Joke heeft te kampen met spierreuma; zij heeft
hierdoor veel pijn en heel weinig energie,
waardoor zij zelfs niet in staat is om te
schrijven. Tenzij de Heer een wonder doet is
de medische verwachting dat het herstelproces
een lange tijd zal vergen.
We vragen uw gebed voor haar en ook voor
haar man Dick.

Zij ervaren deze bezoeken als heel kostbaar en
zij worden hierdoor enorm bemoedigd en
gezegend.
Joke zou samen met bestuurslid Anneke
Verhagen in oktober voor tien dagen naar
Israël gaan om daar een aantal Nachamoefamilies te bezoeken, maar deze reis moet
vanwege haar ziekte helaas geannuleerd
worden.

Gebeds- en dankpunten
§

Dank God voor zijn belofte dat ‘Hij zal
opstaan en Zich over Sion zal erbarmen’.

§

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

§

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

§

We vragen ook gebed voor de gezondheid
van onze bestuursleden Wim Musch en
Joke Ponsen.

Bemoedigingsreizen
Iemand uit onze achterban heeft de dringende
behoefte ingezien die onze families in Israël
hebben om persoonlijk te worden bezocht. Om
dit mogelijk te maken stort hij maandelijks een
donatie. Hierdoor is er een reisfonds ontstaan,
wat ons de mogelijkheid geeft om jaarlijks
naar Israël te gaan om een aantal families te
bezoeken.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Jan Otte, voorzitter
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