
In augustus arriveerde een jonge Joodse 

familie uit Santiago (Chili) in Israël: Abra-

ham, Tal en hun zoon Avner van twee 

jaar. Ze kwamen aan bij Ein HaShlosha, 

een kibboets die maar een paar kilome-

ter bij de Gazastrook vandaan is.

‘Tal en ik kennen elkaar al vanaf mijn 

veertiende’, zegt Abraham, ‘en we 

droomden altijd al over Aliyah maken, 

verhuizen naar Israël. Eerst wilden we 

naar Karmiël in het noorden van Israël. 

We hebben vrienden die daar naartoe 

zijn verhuisd en we wilden hen graag 

achterna. Maar toen we hoorden over 

First Home in the Homeland, Aliyah naar 

een kibboets, veranderden we onze plan-

nen!’ Toen de familie Aliyah maakte, was 

Tal in verwachting van hun tweede kind. 

Zowel Abraham als Tal gingen naar He-

breeuwse les en de kleine Avner genoot 

van de kleuterschool in de kibboets. ‘In 

Israël voel ik me als een vis in het water’, 

zegt Abraham, ‘ik 'beoefen' niet alleen de 

Joodse religie hier, ik leef het.’

Bedje 

Afgelopen november arriveerde een 

ruim twaalf meter lange container van 

Nachamu Nachamu Ami in de regio 

Eshkol (het zuiden van Israël). De Joodse 

nieuwkomers (olim) komen naar Israël 

vanuit de vier hoeken van de aarde met 

bijna alleen basiseigendommen. De eer-

ste maanden van hun nieuwe leven in 

de kibboets krijgen ze van de mensen uit 

de gemeenschap wat meubilair. Maar er 

is altijd vraag naar spullen die in elk huis 

nodig zijn, zoals bedden, tafels of kasten. 

Toen de olim de container openden en 

Abraham een babybedje zag, realiseer-

de hij zich dat het een prima bedje zou 

kunnen zijn voor hun tweede kindje. ‘We 

waren verbaasd over de zorg en liefde 

die we van christelijke vrienden uit Ne-

derland ontvingen. Het is niet alleen ma-

teriële, maar ook geestelijke zorg.’

Verbinding

Op 1 februari jl. werd Meital, de doch-

ter van Abraham en Tal geboren. ‘Mei-

tal betekent dauwdruppel. We wilden 

haar graag een naam geven waarin de 

verbinding van de moeder (Tal betekent 

‘dauw’) naar de dochter te zien is’, zegt 

Abraham. 

Inmiddels slaapt Meital in haar nieuwe 

bedje, onwetend van de lange weg die 

het bedje al heeft afgelegd op de rou-

te van Nederland naar het huis in Ein 

HaShlosha. Gegeven door speciale men-

sen met een warm en goed hart die van 

de kleine Meital houden zonder haar 

zelfs maar ontmoet te hebben.
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First Home in the Homeland
door Orly Volshtein | The Jewish Agency for Israel

Pesach Actie
Vele immigranten die naar Israël ko-
men, hebben niet meer bij zich dan 
het hoogst noodzakelijke. Er is dan 
ook behoefte aan basismeubilair om 
het nieuwe huis te vullen. Helpt u 
mee met onze actie voor 'First Home 
in the Homeland'? Op pagina 4 vindt 
u meer informatie.



Een container voor
First Home in the Homeland

Op 14 november jl. kwam in kibboets 

Magen in de regio Eshkol (bij de grens 

met Gaza) de eerste container aan. In dit 

gebied liggen diverse kibboetsiem waar 

nieuwe immigranten worden opgevan-

gen. We maakten kennis met Yulia die 

verantwoordelijk is voor de verdeling van 

alle spullen die in de container zitten. Ook 

ontmoetten we Elena en Orly die in Israël 

landelijke verantwoordelijkheid dragen 

voor First Home in the Homeland. 

Gods plan

Tijdens onze kennismaking met Yulia 

liet zij ons de kibboets zien, waarbij we 

een bezoek brachten aan de Ulpan (He-

breeuwse les), waar de nieuwe immi-

granten naartoe gaan om de taal te leren. 

Elena vroeg Koos iets te vertellen over het 

werk van Nachamu Nachamu Ami. Hij 

vertelde dat wij en alle anderen betrok-

kenen geloven dat Aliyah Gods plan is en 

wij ons als christenen daarom geroepen 

voelen mee te helpen. De aanwezigen 

vonden het geweldig om te horen dat er 

in Nederland aan hen gedacht wordt en 

dat er spullen in aantocht waren.

Ontroerd

Na aankomst van de container duurde 

het nog zo’n twee weken voor alles goed 

georganiseerd was en de container kon 

worden opengemaakt. Op 2 december 

was het eindelijk zover. Iedereen was uit-

genodigd voor een feestelijke ontvangst 

op het terrein waar de container stond, 

compleet met een tafel met hapjes en 

drankjes. Yulia hield een mooie toespraak 

en vertelde dat ze zo ontroerd was bij het 

zien van de foto’s van het vullen van de 

container. 

Vrede

Koos en ik mochten namens Nachamu 

Nachamu Ami een cadeau in ontvangst 

nemen: een metalen sculptuur in de 

vorm van een roos, gemaakt van de res-

tanten van Kassamraketten. Sinds 2008 

zijn er meer dan 30.000 van deze raketten 

afgevuurd op het zuiden van Israël. De 

sculptuur is gemaakt door Bob Yaron, die 

daarmee uiting gaf aan zijn vertrouwen 

dat er in de toekomst vrede over Israël zal 

komen in plaats van geweld.

Feestelijk

Bij het openen van de container was er 

een feestelijke stemming onder de men-

sen, zeker toen ze alle mooie spullen uit 

Nederland zagen: meubels, nieuwe kle-

dingkasten, nieuwe matrassen voor de 

boxspring bedden en witte zakken gevuld 

met linnengoed en dekbedden. Voor het 

vervoer stonden grote auto’s klaar en ie-

der wist voor hoeveel mensen er spullen 

ingeladen konden worden. 

Vakwerk

Degenen die de container leeghaalden, 

stonden versteld over de zo goed be-

nutte ruimte. ‘Vakwerk’, zo zeiden ze, 

want de container was afgeladen vol. 

De container blijft in de kibboets en zal 

gebruikt worden als woonruimte voor 

vrijwilligers, iets waar men ook heel blij 

mee was.

Door Carla Bouterse 

Sinds kort behoort ‘First Home in the 
Homeland’ ook tot de projecten van 
Nachamu Nachamu Ami. First Home 
in the Homeland vangt immigranten 
op die Aliyah gemaakt hebben en 
maakt hen vertrouwd met het leven 
in Israël.

De aanwezigen 
vonden het geweldig 

om te horen 
dat er in Nederland 

aan hen gedacht 
wordt



Al een aantal jaren werken wij vanuit 

Stichting Desert Rose samen met de Im-

migrants Assistance Association Israel in 

Nazareth-Illit, een Amutat (stichting) in 

Israël. Wij ondersteunen Russisch spre-

kenden Holocaustoverlevenden. Dat zijn 

allemaal ouderen boven de 75 jaar, maar 

onder de immigranten zijn ook veel (jon-

ge) gezinnen die moeilijk kunnen rond-

komen. 

Daarom vroegen onze vrienden in Na-

zareth-Illit ons of wij niet aan goede kle-

ding konden komen. Al eerder was er in 

samenwerking met Nachamu Nachamu 

Ami een container naar Israël gestuurd en 

ook een aantal containers naar Vinnitsa 

in Oekraïne. Ook in dat land werken we, 

omdat de mensen die wij ondersteunen 

meestal daar vandaan komen. Alles staat 

of valt met goede persoonlijke contacten! 

Vrede

Ook nu reageerde Nachamu Nachamu 

Ami erg positief op ons verzoek om een 

container te sturen, dit keer vol zomerkle-

ding. Natuurlijk is het altijd een gedoe 

om de juiste papieren te hebben, op de 

juiste tijd klaar te zijn om de container in 

de haven uit te laden en de goederen ver-

volgens naar de plaats van bestemming 

te rijden. Gelukkig ging dat allemaal 

goed. De kleding staat nu in een bomkel-

der in een sociale woningbouwwijk. De 

mensen kunnen daar op bepaalde tijden 

langskomen om kleding uit te zoeken en 

mee te nemen. Bomkelders worden voor 

meer doeleinden gebruikt. Zo wordt er 

niet alleen kleding opgeslagen en ge-

distribueerd maar hebben we er ook al 

diverse bijeenkomsten gehad met clubs 

van overlevenden.

Succes

In mei hopen we zelf weer naar Israël 

te gaan. We hopen dan van onze con-

tactpersoon te horen hoe alles gegaan 

is maar voor zover we nu weten, was 

het een succes. Met dank aan Nachamu 

Nachamu Ami! 

Door Cor en Emmeline Roos

Kledingtransport
naar Nazareth

De evangelist Mattheüs schreef dat na de 

kindermoord in Bethlehem de woorden 

van de profeet Jeremia over een ontroost-

bare Rachel in vervulling waren gegaan. 

Dat is eigenlijk wonderlijk want die woor-

den waren al in vervulling gegaan toen 

de Joden in Rama werden verzameld om 

te worden afgevoerd naar Babylon. 

Mattheüs haalde niet voor niets deze 

woorden van Jeremia aan. Rachel ween-

de weer, maar nu om het moorden van 

Romeinse soldaten. Haar tranen zijn een 

stille aanwijzing dat Rachels kinderen na 

de geboorte van de Messias nog heel veel 

lijden te wachten staat.

Dieptepunt

Het onvoorstelbare dieptepunt kwam in 

de vorige eeuw. Net als ooit koning Her-

odes was Hitler bezeten van het idee dat 

de Joden de macht zouden overnemen. Bij 

Hitlers waanzin verbleekt de kindermoord 

van Bethlehem. Het is dan ook begrijpe-

lijk dat een wenende Rachel is afgebeeld 

op enkele gedenktekens voor de Joodse 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 

Zegen

Op 29 september stond ik in het Museon 

in Den Haag bij zo’n gedenkteken samen 

met opperrabbijn Jacobs, Sarah Katznel-

son-Slager en Jacqueline de Lange-de 

Wagt. Na de overhandiging van Wie kan 

Rachel troosten? wees de opperrabbijn de 

namen aan van twee neefjes en een nicht-

je van Sarah. Sarahs moeder kwam uit 

Scheveningen en haar neefjes en nichtje 

behoorden tot de meer dan tweeduizend 

Joodse schoolkinderen die uit Den Haag 

werden weggevoerd en nooit terugkwa-

men. Sarah en opperrabbijn Jacobs ervoe-

ren die middag het werk van Nachamu 

Nachamu Ami voor het Joodse volk als een 

grote zegen.

Vervulling

Na de Tweede Wereldoorlog hebben we 

kunnen zien hoe een andere profetie van 

Jeremia werd vervuld. Jeremia moest zeg-

gen dat de HEER Rachel zou troosten door 

haar kinderen vanuit alle landen van de 

aarde te laten terugkeren. Daarmee is het 

nu dé tijd voor de opdracht van de HEER 

die staat in Jesaja 40: ‘Troost, troost Mijn 

volk’.

Boekje

Lees meer 

over de tranen 

van Rachel en 

onze opdracht 

in het boekje 

Wie kan Ra-

chel troosten? 

Koop het, voor 

uzelf en om 

cadeau te ge-

ven, bij de boekhandel of op de website 

www.toetssteen-boeken.nl of stuur een 

mail naar info@toetssteen-boeken.nl. 

De opbrengst van de verkoop gaat vol-

ledig naar Nachamu Nachamu Ami. Als 

u meedoet aan de Pesach Actie (zie ach-

terzijde) krijgt u het boekje toegestuurd.

Toen is de profetie 
van Jeremia vervuld
Door Klaas de Jong



De Hebreeuwse woorden 'Nachamu Nachamu 
Ami' vinden we terug in Jesaja 40:1: 'Troost, 
troost Mijn volk'. De stichting Nachamu 
Nachamu Ami is opgericht om gehoor te geven 
aan deze oproep van God. Wij willen als stich-
ting zoeken naar mogelijkheden om het Joodse 
volk, dat om wat voor reden dan ook in nood 
verkeert, te helpen, steunen, bemoedigen en 
vertroosten. Dit ongeacht het land waar zij zich 
bevinden.

Postadres : Postbus 8118, 6710 AC Ede
Kantoor : Utrechtseweg 8a
  3927 AV Renswoude
  Maandag t/m vrijdag
  10.00 - 16.00 uur
Telefoon : 0318-48 68 08
KvK : 09136461 (ANBI)
IBAN : NL67 RABO 0309 3627 92
  (Giften zijn fiscaal aftrekbaar)

Loods : Utrechtseweg 26a, 3927 AV Renswoude
  Dinsdag t/m donderdag 09.00-16.00 uur
Habbekrats winkels
Lunteren : Dorpsstraat 193, 6741 AG Lunteren
  Maandag 13.00-17.00 uur
  Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
  Telefoon: 06-45 77 09 67
Hulst :  Sportlaan 24 | Di en vr 10.00-17.00 uur
Culemborg : Randweg 2 (0345-51 49 16)
  Do en vr 10.00 t/m 15.30 uur  
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Dekens uit Houston

Anky en ik gaan elk jaar samen naar Israël 

om daar workshops te geven aan allerlei 

groepen vrouwen en meisjes. Anky woont in 

Houston. 

Onlangs was ik bij haar en maakte ik ken-

nis met haar gemeente Beth Messiah. Daar  

hoorde ik dat Elia en Angie zes fleece dekens 

en vijf handgemaakte patchwork dekens 

hebben gemaakt voor het Joodse volk.  Wij 

hebben de dekens naar het depot in Rens-

woude gebracht en vandaar zijn ze in no-

vember naar Israël gestuurd. Wat is het toch 

superleuk om samen dingen te doen voor 

Israël, en wat een bijzondere mensen zijn er 

in Beth Messiah. 

Ik woon in Uddel, dicht bij Apeldoorn 

op de Veluwe. Thuis hebben wij een 

kledingdepot en ontvangen we re-

gelmatig zakken kleding van mensen 

die de kast weer eens hebben opge-

ruimd. Deze zakken gaan allemaal 

naar Renswoude waar de kleding 

wordt gesorteerd. Maar wat gebeurt 

er verder mee?

Vorig jaar heb 

ik gewerkt 

aan een dvd 

voor Nachamu 

Nachamu Ami 

over het werk 

van de stich-

ting in Neder-

land en Israël. 

Ik ben erach-

ter gekomen 

dat het werk 

van Nachamu 

Nachamu Ami 

ontzettend be-

langrijk is en 

dat er heel veel 

mensen gehol-

pen worden, elke dag weer. 

Stickers

In mei ben ik samen met mijn zus 

naar Israël gegaan om verscheidene 

projecten te bezoeken die worden on-

dersteund door Nachamu Nachamu 

Ami. Zo belandden we in een grote 

loods net buiten Jeruzalem waar een 

hele hoop kleding en goederen lagen 

opgeslagen. Tussen al die spullen 

ontdekte ik de bekende stickers van 

Nachamu Nachamu Ami. 

Dankbaar

Deze stickers kwam ik ook weer tegen 

bij een project in Be’er Sheva in het 

zuiden van Israël en bij een arme fa-

milie in de Joodse wijk in Jeruzalem. 

Mensen zijn ontzettend dankbaar 

voor het werk en de eindeloze ener-

gie van de vrijwilligers in Nederland. 

Joodse mensen worden niet alleen ge-

holpen in hun basisbehoeften, maar 

worden ook bemoedigd door het werk 

van Nachamu Nachamu Ami: er zijn 

nog vrienden op deze wereld die het 

Joodse volk willen helpen.

Volk van God

Tijdens het maken van de video heb ik 

veel mensen ontmoet in Nederland en 

in Israël. Deze mensen dragen allen op 

hun eigen manier bij aan het werk om 

het volk van God te zegenen. Van een 

depot ergens in Nederland tot in een 

loods net buiten Jeruzalem.

Bemoediging

Op de dvd voor Nachamu Nachamu 

Ami heb ik verschillende verhalen  ver-

zameld om het werk in beeld te bren-

gen. Ik hoop dat het de vrijwilligers 

bemoedigt om door te gaan met al het 

werk wat zij doen voor de stichting en 

dat het een duidelijk beeld geeft wat 

Nachamu Nachamu Ami doet.

DVD voor Nachamu Nachamu Ami
Door Marc Olde Kalter Door Jacqueline Verhaar

Pesach Actie
De Pesach Actie 2017 is bestemd voor 'First 

Home in the Homeland'. Vele nieuwe immi-

granten die naar Israël komen, worden zo 

geholpen om hun huis te vullen met basis-

meubilair. Helpt u ook mee?

Maak uw gift over naar 

NL67 RABO 0309362792 o.v.v. Pesach Actie 

2017 én uw postcode en huisnummer.

Als u een gift van € 25 of meer overmaakt, 

krijgt u van ons het boekje Wie kan Rachel 

troosten? ter waarde van € 4,50 opgestuurd 

én de dvd over Nachamu Nachamu Ami.


