NIEUWSBRIEF JULI 2013

‘Ook kwam het woord van de HERE der heerscharen tot mij:
Zo zegt de HERE der heerscharen:
het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand
zal voor het huis van Juda worden
tot vrolijkheid en vreugde, ja tot blijde feesten.’
Zacharia 8 : 18

Shalom vrienden van Nachamoe,
Waar heeft Zacharia het nu eigenlijk over?
Het heeft alles te maken met verschrikkelijke
rampen in de Joodse geschiedenis.
Deze waren zo ingrijpend dat het Joodse volk
er zelfs vandaag nog over treurt.
De meest zwarte dag in die maanden die
Zacharia noemt is Tisha b’av. Dat is de 9e van
de 5e maand. Dit jaar valt deze dag op 16 juli.
Op en rond die datum zijn de meest afschuwelijke rampen gebeurd voor het Joodse volk.
Een paar wil ik noemen.
De 1e en de 2e tempel werden op die datum
verwoest. De Spaanse Inquisitie vond plaats op
die datum. De deportatie van de Joden uit het
Getto van Warschau.
De allereerste sabbat die volgt op de 9e Av is
sabbat Nachamoe. Dan beginnen de zeven
troostweken voor het Joodse volk. In de
synagoge begint men te lezen uit Jesaja 40:
‘Troost, troost Mijn volk, zegt uw God. Spreek
tot het hart van Jerusalem, roep het toe, dat
zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn
ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand
des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn
zonden.’
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De tekst uit Zacharia 8 geeft ook hoop voor de
toekomst.
‘Het vasten zal voor het huis van Juda worden
tot vrolijkheid en vreugde, ja tot blijde
feesten.’
Dat is een bemoedigende boodschap!
Maar het is nog niet zover. Wij leven als het
ware in de troostweken, die nu spoedig
beginnen voor Israël.
Het is goed om nog eens te worden bepaald bij
het verlangen van de God van Abraham, Izak
en Jacob dat Zijn volk getroost wordt. Wij
mogen dat doen op de manier die God in het
leven heeft geroepen, n.l. de armen van Zijn
volk financieel bijstaan in hun toch al moeilijk
bestaan. De financiële hulp uit Nederland geeft
hen de zekerheid dat zij niet alleen zijn en
vrienden hebben die begrip hebben voor hun
situatie, waar zij erg dankbaar voor zijn en
door bemoedigd worden.
Hartelijk dank voor uw trouwe bijdrage in dit
troostwerk!
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Nachamoe-familiedag 2014

Gezondheid bestuursleden

De tijd gaat wel heel erg snel, want het is nu al
bijna weer drie jaar geleden dat we een
familiedag hebben gehouden. Tijd om weer
eens samen te komen.

Onze penningmeester Wim Musch heeft
inmiddels de kuur van acht chemobehandelingen afgesloten. Deze had hij nodig omdat bij
hem, naast enkele melanomen, ook de ziekte van
Non Hodgkin was vastgesteld. Over een
maand hoopt Wim een positieve uitslag te krijgen dat de ziekte van Non Hodgkin is genezen.

Zaterdag, 22 maart 2014
hebben wij gepland om deze dag weer te
houden. Tijd en lokatie hoort u nog wel, maar
het is goed om deze datum alvast te reserveren.
Wel zullen we de ontmoetingstijd iets oprekken, zodat er voldoende gelegenheid zal zijn
om elkaar te spreken.

Ook de secretaris heeft nog steeds last van
spierreuma, waardoor het secretariswerk niet
optimaal functioneert.
Dank- en gebedspunten

We hebben Corrie van Maanen uitgenodigd
om iets te vertellen over haar werk in Israël.
Een bijzonder verhaal van een bijzondere
Nederlandse vrouw, die door de Heer in Israël
wordt gebruikt om verpleegkundige hulp te
bieden aan diegenen die geen hulp kunnen
betalen en aan huis gebonden zijn door
invaliditeit en / of ziekte.
Ons bestuur heeft contact met Corrie vanwege
enkele van onze noodlijdende gezinnen die zij
verzorgt.
Wilt u alvast deze datum noteren? Wij als
bestuur stellen het erg op prijs om u allen weer
persoonlijk te ontmoeten en te spreken.

§

Dank dat de Heer ons allen nog steeds in
staat stelt om Zijn volk te troosten.

§

We vragen gebed voor de gezondheid van
onze bestuursleden.

Hartelijke groet en Gods zegen,

Joke Ponsen, secretaris
Belangrijke wijziging:
Banknummer stichting Nachamoe
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