NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2013
‘Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid’.
Psalm 121: 4-8
Shalom vrienden van Nachamoe,

Nachamoe-familiedag 2014

Op 5/6 september is in Israël het nieuwe jaar
5774 begonnen. Met bovenstaande tekst willen
we hen voor het komende jaar zegenen en bemoedigen.

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen
lezen over de Nachamoe-familiedag. Deze zal
plaats vinden op Zaterdag, 22 maart 2014.
Tijd: van 10.30 uur tot ca.15.30 uur.
De plaats van samenkomst is weer in Deventer.

‘Zie, de Bewaarder van Israël sluimert nog
slaapt. De Here is uw Bewaarder… .
De Here zal u bewaren voor alle kwaad.’
Ogenschijnlijk lijken deze beloften van de
Almachtige voor velen misschien loze
woorden. Zij lijken helemaal in strijd met de
dagelijkse realiteit van bedreigingen en aanslagen waar Israël als volk voortdurend mee
wordt geconfronteerd.
Maar samen met de engel Gabriël belijden we:
‘want geen woord, dat van God komt, zal
krachteloos wezen.’ ( Luk. 1:37)
De Messias zegt in Joh.16:33 ‘In de wereld
lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed,
Ik heb de wereld overwonnen.’
Deze woorden gelden zowel voor Israël alsook
voor alle gelovigen uit de heidenen.
Als God ‘sluimert noch slaapt’, dan kan er
niets gebeuren zonder dat Hij dat toelaat. Hij
belooft dat niets van wat er tijdens ons leven
gebeurt, onze zielen zal beschadigen. We
concentreren ons vaak op het fysieke lijden
wat we moeten ondergaan. Toch wijst deze
psalm erop dat we ook een ziel hebben, die
onze enige en ware essentie is. ‘Hij zal uw ziel
bewaren.’
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Wij als bestuur stellen het erg op prijs om u
allen weer persoonlijk te ontmoeten en te
spreken.
We hebben behalve Igor Uspensky ook 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. Om een indruk te geven van haar
werk schrijft zij de volgende ervaring:
Grote Verzoendag
Het is een doordeweekse dag in een armoedige
buitenwijk van Jeruzalem; ik loop in het
smoezelige trappenhuis van een flatgebouw
omhoog naar de derde verdieping.
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Daar woont Nina (niet haar echte naam); zij is
een oudere Russisch Joodse dame, een
weduwe.
Ik kom al enkele jaren bij Nina, ik help haar
met de wasbeurt. In Moskou doceerde zij aan
de universiteit de ideologie en de beginselen
van het communisme versus kapitalisme. Een
uitstekend docente was zij en een vrouw van
aanzien, zij had haar reputatie opgebouwd. Een
doorgewinterde in het idealisme van het
communisme en overtuigd atheïste. Met heel
haar hart, ziel en verstand geloofde ze er in.
Enkele jaren geleden kwam er een keer in haar
vertrouwde leven. Haar kinderen wilden aliya
maken naar Israël. Zij had geen keuze vond ze;
haar man was overleden, het waren de
kinderen die haar leven vulden. Dus samen met
haar kinderen en kleinkinderen kwam ze negen
jaar geleden naar Israël.
In Israël lukt het nauwelijks om te integreren
omdat ze kort na aankomst ziek werd en aan
huis en bed gebonden raakte. Zodoende
mochten wij haar via de thuiszorg leren
kennen. Nina heeft in Israël geen aanzien,
maar ze heeft haar interesse behouden. Vaak
stelt ze vragen, en zo leert ze de geschiedenis
van haar voorvaderen kennen.
Het Joodse Nieuwjaar is net begonnen; we
leven in de tien dagen van inkeer die eindigen
in de Grote Verzoendag (Jom Kippoer).
Na de badbeurt vraagt Nina ineens: ‘wat houdt
‘Jom Pikuur’ ‘Jom Kipuur’ in? Ze heeft er van
gehoord maar is het weer vergeten. Ik leg
haar uit dat Jom Kippoer een dag is waar je
Elohim vergeving vraagt voor de fouten die je
hebt gemaakt. Ze moet er over nadenken.
Ondertussen wrijf ik haar voeten in en ruim de
badkamer op. Voordat ik haar gedag zeg steekt
ze haar hand uit. ‘Vergeving vragen’, zegt ze,
‘dan begin ik bij jou. Wanneer ik je tekort heb
gedaan dan spijt me dat.’ Ik kan niets bedenken, haar respons op mijn uitleg maakt mij
stil, zij heeft het begrepen.

Gezondheid bestuursleden
De gezondheidssituatie van onze penningmeester Wim Musch is op dit moment heel
zorgelijk. Er zijn meerdere
uitzaaiingen
geconstateerd in longen, hersenen en lever.
De chemokuren en andere medische behandelingen hebben nog niet tot zichtbaar resultaat
geleid. Wij vragen uw gebed voor Wim en zijn
vrouw Rietje.
Ook onze secretaris Joke Ponsen heeft nog
steeds last van spierreuma, waardoor het secretariswerk niet optimaal functioneert.
Banknummer stichting Nachamoe
In overeenstemming met de richtlijnen hebben
wij ons banknummer gewijzigd in onderstaand
IBAN nummer:
NL96RABO0384517579
Gebeds- en dankpunten
§

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

§

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

§

We vragen gebed voor de gezondheid van
onze bestuursleden, Joke Ponsen, maar
vooral voor Wim Musch en zijn vrouw
Rietje.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Jan Otte, voorzitter

Corrie van Maanen, Jeruzalem 1 oktober 2013
Homecare Director ICAJ
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