NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019
‘Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer.
Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn
ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees;
immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen’
Rom. 9: 2, 3

Shalom vrienden van Nachamoe,
Bovenstaande woorden tonen ons de diepe
bewogenheid die Paulus heeft ten opzichte van
zijn volk. Zelf zou hij wel wensen om van
Christus verbannen te zijn als hij daarmee
maar kon bewerken dat zijn volk tot geloof in
hun Messias zou komen. Opmerkelijk toch dat
deze Paulus die, zoals vermeld wordt in het
boek Handelingen, door de Joden zoveel haat
en tegenwerking heeft ervaren toch zo met hen
begaan is. Hiervoor kan maar één reden zijn:
Paulus heeft iets geproefd van de diepe liefde
en bewogenheid in het hart van Vader voor
zijn oogappel, Israël. Jer. 8: 21 geeft profetisch
een beeld weer van Vaders hartzeer om hen:
‘Om de breuk van de dochter mijns volk ben ik
gebroken’
Deze diepe liefde en bewogenheid van Vader
voor zijn verbondsvolk is ook de bestaansreden
van Nachamoe. Door zijn volk te troosten
mogen we ook onze hemelse Vader troosten.
Wat een waardevolle opdracht mogen we zo
met elkaar ook dit jaar weer volbrengen.

Van Antoinette Derks, onze penningmeester
Net als voorgaande jaren treft u bij de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe jaar de verantwoording van uw giften en bijdragen - voor
zover het voor u van toepassing is - over het
afgelopen jaar aan.
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Terugkijkend op het afgelopen jaar is er grote
dankbaarheid voor de trouw van onze God!
Hij is het die in de harten van onze achterban
niet alleen een enorme trouw voor het werk
van Nachamoe legt, maar bovenal een trouw
aan Zijn volk.
Zo konden afgelopen jaar onze contactpersonen in Israël weer de toegezegde adoptiebedragen aan de gezinnen brengen.
De troost die ze daarmee brengen kunnen we
niet uitdrukken in woorden.
Ik heb zelf tijdens een aantal werkbezoeken
zoveel dankbaarheid gezien in de ogen, dat ik
daar nog warm van word. Op deze manier
kunnen we troosten zoals de Here God ons
opgedragen heeft in Zijn woord.
Naast de adoptiebedragen kwamen er ook weer
bijdragen voor het noodfonds binnen.
Hierdoor konden we weer gehoor geven aan
probleemsituaties waar extra financiële hulp
nodig was, dankzij het noodfonds. Ook dit
blijkt keer op keer nodig te zijn.
Daarnaast was het ook dit jaar weer mogelijk
om het koersverschil in de adoptiebijdragen
aan te vullen vanuit het noodfonds.
Hierdoor krijgen onze gezinnen ILS 250,-- per
maand.
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw
bijdragen.
Maar bovenal willen we u vragen te blijven
bidden voor Gods volk en voor de vrede van
Jeruzalem!
Hartelijk groet!
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Veranderingen coördinatieteam Jerusalem
Vanaf het begin zijn Inna en Igor Uspensky
betrokken bij onze Stichting Nachamoe. Zij
hebben zich al die jaren enorm ingespannen
om de families die uit de voormalige Sovjet
Unie kwamen te helpen. Zo waren zij voor
zowel de families in Israël als voor ons in
Nederland een geweldige hulp. Zonder hun
hulp was het werk van Nachamoe onmogelijk
geweest.
De laatste jaren echter wordt dit werk voor hen
te zwaar. Zij zouden het fijn vinden als
anderen bij dit werk zouden kunnen helpen.
Gelukkig hebben we Peter en Nellie Spaander
uit Jerusalem bereid gevonden Inna en Igor te
ondersteunen in ons project. Daar zijn wij
ontzettend dankbaar voor en de familie
Uspensky is reuze blij met hun hulp.
Peter kwam in 1978 naar Israël en Nellie
kwam een jaar later. Zij werkten allebei eerst
onder overlevenden van de Holocaust.
Daarnaast waren zij betrokken bij de opvang
van Russische Joden.
Vanaf 2019 zullen Peter en Nellie Inna en Igor
ondersteunen.
Dus het wordt nog geen afscheid nemen van
Inna en Igor.

En van jongs af aan kreeg ik de verhalen over
Nachamoe, de mensen die daarmee gesteund
worden en de bezoeken aan Israël mee. Je zou
haast kunnen zeggen dat ik het werk van / door
Nachamoe en de liefde voor het Joodse volk
met de paplepel ingegoten heb gekregen.
Ware het niet dat ik denk dat God een ieder
van ons gebruikt en kneedt voor een eigen
roeping.
Ik weet daarom ook dat mijn liefde voor het
Joodse volk er niet één is die is overgedragen
door mijn ouders, maar die God aan mij heeft
gegeven met een bepaald doel. En hoewel dat
doel soms wazig is, weet ik dat God Nachamoe
gebruikt in Zijn plan.
Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag uit
maken.
Ik hoop u allen snel eens te ontmoeten.
Ellis van der Woude

Dank en gebedspunten
•
•

•

•

Dank dat we samen door kunnen gaan
om Gods volk troosten! Jesaja 40.
Bidt voor onze families in Israël. Zij
hebben ons gebed heel hard nodig.
Zeker met al die oorlogsdreiging om
het land Israël heen!
Dank voor het coördinatieteam
Jerusalem. Dit team is een
gebedsverhoring en een voortzetting
van Nachamoe!
Dank voor ons nieuwe bestuurslid.

Ons coördinatieteam Jerusalem
Hartelijke groet,
Jan Otte, voorzitter

Veranderingen bestuur
Lieve allemaal, shalom,
Eind vorig jaar heeft het bestuur van
Nachamoe mij gevraagd om meer betrokken te
zijn bij het werk van de stichting door zitting te
nemen in het bestuur.
Nachamoe is niet nieuw voor mij. Al jaren zijn
wij, Menno (mijn man) en ik, donateur van
Nachamoe.
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