NIEUWSBRIEF januari 2014

Hij geleidde hen met een wolk des daags en met vurig licht de ganse nacht;
Psalm 78 : 14
Shalom vrienden van Nachamoe,
Toen de Here zijn volk Israël vanuit Egypte
door de woestijn leidde was Zijn aanwezigheid
voor hen altijd zichtbaar.
Overdag was daar de wolkkolom, die hen
beschutte tegen de hitte van de brandende zon.
Bij nacht werden zij verlicht en verwarmd door
de vuurkolom.
In de schaduw van de Almachtige was men
beschermd tegen vijanden en allerlei onheil.
De ‘heerlijkheid des Heren’ ging voor hen uit.
En zo bracht Hij hen in het beloofde land.
Na een eeuwenlange verstrooiing zijn nu velen
van hen weer thuis gekomen in het land wat
God hen gegeven heeft.
Toch gaat hun weg in zekere zin nog steeds
door de woestijn. Nu geen woestijn van zand,
maar van vijandschap en allerlei bedreigingen.
Maar de God van Abraham, Isaak en Jacob is
ook nu nog Dezelfde. In de komende tijd
zullen de wolkkolom en de vuurkolom weer de
kenmerken zijn van de aanwezigheid van de
‘heerlijkheid des Heren’ en zijn bescherming
over zijn volk.
Dat staat geschreven in Jes. 4 vs. 2-5:
“Te dien dage zal wat de HERE doet
uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn, en
de vrucht des lands tot glorie en luister voor de
ontkomenen van Israël.
En het zal geschieden, dat wie overgebleven is
in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal
heten; ieder die in Jeruzalem ten leven is
opgeschreven, wanneer de Here het vuil der
dochters van Sion zal hebben afgewassen en de
bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben
weggespoeld door de Geest van gericht en van
uitdelging.
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Dan zal de HERE over het gehele gebied van
de berg Sion en over de samenkomsten die
daar gehouden worden, des daags een wolk
scheppen en des nachts een schijnsel van
vlammend vuur, want over al wat heerlijk is,
zal een beschutting zijn.”
In memoriam Willem Musch

In de vorige brief schreven we al dat onze
penningmeester Wim Musch zeer ernstig ziek
was.
Op maandag 30 december is Wim heen gegaan
naar het huis van zijn hemelse Vader.
Gedurende zeven jaar heeft hij alle financiële
zaken van Stichting Nachamoe zorgvuldig en
met liefde behartigd. Tijdens zijn ziekte heeft
hij zelf het penningmeesterschap overgedragen
aan Antoinette Derks.
Van onze nieuwe penningmeester
Shalom Nachamoevrienden,
Even voorstellen, ik ben Antoinette Derks
getrouwd met René.
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We zijn kinderen van onze Here God, en
bezoeken samen de Vrije Baptisten gemeente
in Deventer.
We hebben een warm hart voor onze vrienden
in Israël. Ik ben werkzaam bij een chemisch
bedrijf in Deventer op de afd. financiële
administratie en doe daar onder andere de
salarisadministratie.
We hebben een aantal keren Israël mogen
bezoeken en houden van het joodse volk.
Door Joke en Dick Ponsen hebben we de
Stichting Nachamoe leren kennen en zijn onder
de indruk wat de stichting allemaal mag en kan
doen in Israël.
Ik wil mijn tijd en gave graag inzetten voor de
stichting. Hoewel ik met liefde mijn werk als
penningmeester voor de Stichting Nachamoe
wil doen is het toch met verdriet in het hart
vanwege de reden dat ik dit ga doen.
Ik hoop dat u hetzelfde vertrouwen in mij zult
hebben als in onze vorige penningmeester
Wim Musch. Op de komende familiedag hoop
ik velen van u te ontmoeten en eventuele
vragen daar persoonlijk te beantwoorden.
Zoals in voorgaande jaren treft u bij de
nieuwsbrief ook de verantwoording van uw
giften aan. Als ik de cijfers over het afgelopen
jaar bekijk en daarnaast zie hoe het financieel
en economisch in Nederland en de wereld gaat
dan kan ik alleen maar onze Here God danken,
dat Hij ons als Stichting zo zegent, zodat we
Zijn volk ook kunnen troosten! We mogen
opnieuw terugkijken op een financieel gezond
jaar. We hebben 40.000,-- kunnen overmaken
naar onze adoptie families.
Daarnaast is er in het totaal bijna 10.000,-ontvangen voor het Noodfonds. Hierdoor konden we ook acute nood verlichten.
Afgelopen jaar mochten we ook een legaat
ontvangen waardoor we de gezinnen, die door
deze broeder en zuster ondersteund werden,
ook de komende jaren kunnen blijven
ondersteunen.
Al met al reden tot dankbaarheid.
We hopen dat u ons het komende jaar ook wilt
blijven steunen zodat wij de gezinnen in Israël
kunnen blijven helpen.

Nachamoe-familiedag 2014
We zien met grote verwachting uit naar de
Nachamoe-familiedag.
Dat is op: Zaterdag, 22 maart 2014
van 10.30 uur tot ca.15.30 uur.
(De lunch wordt door ons verzorgd.)
Plaats van samenkomst:
Lokatie Etty Hillesum Lyceum
Ludgerstraat 1
7415 DV Deventer
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.
Wij als bestuur stellen het erg op prijs om u
allen weer persoonlijk te ontmoeten en te
spreken.

Gebeds- en dankpunten
§

Dank voor Gods eeuwige trouw en genade
over zijn volk Israël en over ons.

§

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

§

We vragen gebed voor Rietje Musch in het
verwerken van het verlies van haar man
Wim. Dat zij de vrede van Jezus mag
ervaren.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Jan Otte, voorzitter

Shalom,
Antoinette Derks
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