NIEUWSBRIEF JANUARI 2015
Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid
zal van u niet wijken en Mijn vredesverbond zal niet wankelen,
zegt uw Ontfermer, de HERE.
Jesaja 54: 10
Shalom vrienden van Nachamoe,
In bovenstaande tekst geeft de Almachtige een
geweldige belofte aangaande Zijn eeuwige,
onveranderlijke trouw. In de eerste plaats voor
Zijn volk Israël, maar ook voor alle gelovigen,
die door het offer van Jezus deel hebben
gekregen aan het ‘burgerrecht van Israël’.
Met deze woorden willen we als bestuur van
Nachamoe u allen zegenen voor het nieuwe
jaar.
Op 27 januari is het precies zeventig jaar
geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz
werd bevrijd. Voor degenen die de holocaust
hebben overleefd is de herinnering nog onverminderd zwart. Met het ouder worden komen
lang weggestopte trauma’s weer boven. Gedurende heel hun leven was de herinnering te
pijnlijk om erover te praten. Na zeventig jaren
zijn zij nog steeds slachtoffer van de Shoah.
Wij zijn de Heilige dankbaar dat we door het
werk van Nachamoe ook in dit nieuwe jaar
mogen doorgaan om Gods volk door gebed en
gaven te vertroosten en te bemoedigen.
‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God’
(Jes. 40:1)
Van de Penningmeester
Net als voorgaande jaren treft u bij de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe jaar de verantwoording van uw giften - voor zover het voor
u van toepassing is - over 2014 aan. Als ik kijk
naar de cijfers over het afgelopen jaar dan
kunnen we als stichting Nachamoe alleen maar
heel dankbaar zijn.
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We hebben meer dan € 40.000,-- kunnen overmaken naar onze de adoptiefamilies.
Dit is meer dan andere jaren omdat we een
aantal nieuwe gezinnen hebben kunnen adopteren. Hiervoor zijn we natuurlijk enorm dankbaar.
Voor het noodfonds en een nieuwe post
‘reservering’ is bijna € 11.000,-- binnengekomen.
Ook dit jaar is er vaak een beroep gedaan op
het noodfonds en we zijn dankbaar dat we
gehoor hebben kunnen geven aan deze vragen.
De post reservering is administratief een
nieuwe post. Hierin wordt bijvoorbeeld legaten geboekt, gelden die voor meerdere jaren
worden overgemaakt of giften die niet specifiek voor het noodfonds worden overgemaakt.
Uit deze pot kunnen we dan adopties betalen
welke in de loop van het jaar, door wat voor
omstandigheden dan ook, door de families niet
meer opgebracht kunnen worden. Of adopties
die in de loop van het jaar worden gestart.
We zijn als stichting Nachamoe onze Heer
enorm dankbaar dat Hij ons, door u, zo zegent
zodat we gehoor kunnen geven aan Zijn opdracht ‘Troost, troost Mijn volk’.
We hopen en bidden dat u ons het komende
jaar ook wilt, kunt, blijven steunen, zodat wij
de gezinnen in Israël kunnen blijven helpen.
Shalom,
Antoinette Derks
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Werkbezoek 19 oktober tot 29 oktober 2014.
Antoinette en ik (René) zijn op 19 oktober naar
Israël vertrokken voor ons werkbezoek.
Wij hebben onze Nachamoe-gezinnen mogen
ontmoeten samen met onze contactpersonen uit
Jerusalem.
In totaal hebben we 17 gezinnen / adressen
mogen bezoeken. We hebben veel gezien en
gehoord: armoe, verdriet, zieken met uitzichtloos vooruitzicht. Maar bij alle adressen die we
mochten bezoeken overheerste de dankbaarheid voor de zorg die vanuit Nederland
aan hen geboden wordt. De nood is soms erg
groot, het inkomen is bij lange na niet toereikend om te voorzien in de eerste levensbehoeften.
De mensen zijn dan ook bijzonder dankbaar als
het Nachamoe geld weer binnenkomt.
Het geld wordt op diverse manieren gebruikt,
maar altijd wordt er zorgvuldig mee om gegaan.
Bij één gezin kregen we de vraag of deze
blijvend ondersteund moest worden.
Maar aan het einde van het bezoek was duidelijk dat de support door moest gaan.
De ene keer worden er levensmiddelen voor
gekocht of een taxirit naar het ziekenhuis
betaald. Soms schoolgeld zodat een kind met
opgeheven hoofd naar school kan omdat hij
weet dat hij er niet op aangekeken wordt dat
hij niet betaalt voor school.
Bijzondere ontmoetingen waren het eigenlijk
allemaal en wat ons goeddeed was dat mensen,
die ons niet kennen, hun hart voor ons openden
en deelden van hun zorgen en pijn. Bij een
aantal gezinnen hebben we samen gebeden en
soms een lied samen gezongen. Het kostte
iedere keer weer opnieuw moeite om het gezin,
of de alleenstaande waar we waren, weer los te
laten en naar het volgende gezin te gaan.
Het Joodse volk had al een grote plek in ons
hart, maar dat is na dit werkbezoek alleen maar
vergroot en verdiept.
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Heel bijzonder is het om te ervaren dat we naar
de Nachamoegezinnen mochten gaan om te
bemoedigen, maar dat we zelf ook bemoedigd
werden door de ontmoetingen die we mochten
hebben. Een oudere vrouw die in een rolstoel
zit begroette ons in het Nederlands met de paar
woordjes die Corrie haar geleerd had; bij een
enkeling konden we in het Engels met elkaar
spreken. Als dat niet ging was het goed dat
Corrie, Igor of Inna vertaalde wat wij of de
mensen vertelden. We hebben op diverse
momenten de nabijheid van God mogen
ervaren, b.v. op de eerste dag dat onze huurauto remproblemen had, maar dat we toch
veilig weer thuis mochten komen. Ook op
momenten van veel verkeersdrukte dat we als
het ware een vrije baan door de file kregen.
De gebeden die we mochten bidden tijdens en
tussen de bezoeken door; het was rijk om dan
te ervaren dat God zorgt en leidt. Wij hebben
het als een zegen voor ons eigen leven ervaren
dat we onze oudste broer mogen bemoedigen.
De kaarten en brieven die door u gestuurd
worden zijn een grote bemoediging voor onze
families.
Bijna bij alle gezinnen werd gevraagd ‘blijf
voor ons als gezin maar ook als volk bidden’.
En dat willen we u dan ook graag doorgeven.
Antoinette en René Derks
Gebeds- en dankpunten
§

Dank voor de vertroosting die we Gods
volk namens hun Messias mogen brengen.

§

Bidt voor de overlevenden van de Shoah,
om genezing van hun trauma’s.

Jan Otte, voorzitter
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