NIEUWSBRIEF JANUARI 2016
“Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had.
Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des HEREN,
die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbieden,
die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven”
Jeremia 16: 15, 16

Shalom vrienden van Nachamoe,

Van de Penningmeester

Wat is het geweldig te zien dat de Almachtige
in deze tijd profetische woorden uit een ver
verleden tot vervulling brengt.
In 2015 zijn bijna 30.000 Joden naar Israël
geëmigreerd; het hoogste aantal in 15 jaar,
waarvan 7.900 uit Frankrijk.
Vanuit Nederland vertrokken er vorig jaar 89
Joden naar Israël, het hoogste aantal in vijf
jaar. Opmerkelijk is ook dat de emigratie van
het aantal Joden uit West-Europese landen
toeneemt. Zij verkeren in een zekere welvaart,
wat het voor hen moeilijk maakt om dat achter
te laten. Zij laten zich niet zo gemakkelijk
‘opvissen’, zij hebben ‘jagers’ nodig om tot
emigratie naar Israël te komen.
In deze tijd ontbiedt de Heer vele jagers, want
Hij heeft beloofd om Zijn volk thuis te brengen
in het beloofde land. Wonderlijk genoeg zijn
het de haatcampagnes en de terreur van Israëls
vijanden die Hij gebruikt als Zijn jagers.
En zo gaan we met elkaar een nieuw jaar
tegemoet, met de zekerheid dat de Bewaarder
van Israël waakt over Zijn volk en over ons.
Hij is getrouw. En in Zijn kracht gaan wij door
met onze roeping om Israël te troosten.

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 2015 aan.
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al geschreven
heb, zijn we enorm dankbaar voor zo’n trouwe
achterban. Het geeft ons de mogelijkheid om
gehoor te geven aan de opdracht van onze Heer
uit Jesaja 40:1 - Troost, troost Mijn volk - om
Zijn volk te troosten. We kunnen dit doen
door middel van ons adoptieplan of door het
noodfonds, maar zonder u zouden we dit niet
kunnen.
Als ik kijk naar de cijfers over het afgelopen
jaar dan kunnen we als Stichting Nachamoe
alleen maar heel dankbaar zijn. We hebben
ruim € 40.000,-- kunnen overmaken naar onze
adoptiefamilies. Ook het afgelopen jaar hebben
we een aantal nieuwe gezinnen kunnen adopteren. Hiervoor zijn we natuurlijk enorm
dankbaar.
Voor het noodfonds en de post “reservering “
is
ruim 7.500,-- binnengekomen.
Onze
contactpersonen in Israel gebruiken het geld
van het noodfonds voor acute nood.
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Bijvoorbeeld medicijnen of een aanvulling op
We hopen en bidden dat u ons het komende
jaar ook wilt, kunt, blijven steunen zodat wij
de gezinnen in Israël kunnen blijven helpen.
Hartelijke groet,
Antoinette Derks
Berichten uit Israël
Shulamit
Zij woont sinds enkele jaren samen met haar
dochter. Zij wonen in een mooi maar
eenvoudig ingericht appartement. De relatie
tussen moeder en dochter is moeizaam. Het
geeft Shulamit vaak verdriet. Voor het grootste
deel gaat haar pensioen op aan de huishuur.
Per maand heeft ze een paar honderd shekel
over om van te leven. Eigenlijk is het een leven
in armoede. De financiële ondersteuning van
Nachamoe is een grote zegen voor Shulamit.
Daardoor kon zij bijvoorbeeld een bril kopen
die zij heel hard nodig had.
Olga
Oorspronkelijk komt Olga uit Moldova. Zij is
sinds 2009 gescheiden. Het jongste kind was
toen twee jaar. Haar huwelijk was met zeer
veel geweld, naar haar toe en naar de kinderen.
Haar ex-echtgenoot heeft daarvoor gevangenisstraf gekregen. Opnieuw heeft zij daarna een
kortdurende relatie gehad met veel geweld,
met name ook naar de kinderen toe.
Het is heel moeilijk om echt in contact te
komen met Olga. Het is zichtbaar hoeveel
trauma er nog is. Haar huis is op orde, er zijn
verschillende huisdieren. Maar tegelijkertijd
zie je een andere nood dan de spullen die op
orde zijn.
Olga lijdt op dit moment aan een bloedende
maagzweer. Ze werkt een paar uur per dag.

Irina
Irina is in 1971 geboren in Moskou en emigreerde naar Israël in 1990.
Ze was getrouwd met een Zionist. Haar man
streed in de Joodse Ondergrondse in de voormalige Soviet Unie in de jaren 80. Irina is een
artistieke vrouw.
Haar echtgenoot was de kostwinner en stierf
onverwacht aan hartfalen op 23 december 2015.
Toen haar man nog leefde was hun inkomen al
magertjes. Nu valt dit helemaal weg.
Het is een grote tragedie in dit gezin. Uiteraard
zijn Irina en haar dochters erg verdrietig om dit
verlies.
Zij woont met haar vijf dochters in een caravan
in de buurt van Tekoa.
Haar oudste dochter is 22, dan volgt een dochter
van 18 en de drie jongsten zijn 13, 8 en 5 jaar.
Dit gezin heeft de financièle steun van
Nachamoe heel hard nodig in deze moeilijke
dagen.
Dus het gezin van Irina wordt per 1 januari 2016
geadopteerd.
(De namen die gebruikt zijn, zijn niet hun
echte namen)
Dank en gebedspunten
•

Dank, dat wij hen namens de Messias
mogen vertroosten

•

Dank, dat de ‘Bewaarder van Israël’
bij hen is

•

Bidt, dat hun geloof niet zal bezwijken

Jan Otte, voorzitter

Ze heeft geen verdere familie in Israel dan
alleen haar vader. Zij noemt hem wel vader,
maar zij heeft verder niets met hem.
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