
Maar Gij, o HERE, troont voor eeuwig,
Uw naam blij�  van geslacht tot geslacht.
Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen,
want het is tijd haar genadig te zijn, 
want de bepaalde tijd is gekomen; want uw
knechten hebben behagen in haar stenen,
zij hebben deernis met haar puin. 
Dan zullen de volkeren de naam des 
HEREN vrezen, alle koningen der aarde 
uw heerlijkheid, wanneer de HERE Sion 
hee�  gebouwd, en verschenen is in Zijn
heerlijkheid, Zich hee�  gewend tot het 
gebed van de berooide en hun gebed niet 
hee�  veracht.

“TROOST, TROOST MIJN VOLK, ZEGT UW GOD”
Nachamu Nachamu Ami

De klaagmuur in Jeruzalem

Psalm 102: 13 - 18

Hulpverlening

Stichting Nachamu Nachamu Ami

Omdat het zo bitter nodig is!

Stichting “Nachamu Nachamu Ami”

Postadres: 
Postbus 8118
6710 AC Ede

Telefoon: 0318-694772
Telefax: 0318-694774

Bank: Rabobank 30.93.62.792 
(Gi� en aan Nachamu zijn a� rekbaar van de belasting)

Kamer van Koophandel: 09136461
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Nachamu Nachamu Ami ,
waar staat dat voor ?

Doelstelling

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

Project: 
Het bouwen van een troostmuur. 

Onze inspiratie: Jesaja 40:1
 
Doel: De inhoud van de dozen is tot Troost voor 
vele mensen.

Hoe kunt u meedoen?
 
Door een of meerdere dozen te sponsoren.
Wij vullen de dozen. U kunt al een doos sponso-
ren voor 10 euro per stuk.

Activiteiten

Verwezenlijking

De stichting tracht zijn doelstelling onder
andere op de volgende manieren te realiseren;

Ë Het belang van voorbede voor het
 Joodse volk onderstrepen en stimuleren.

Ë Het geven van humanitaire hulp aan Joodse
  mensen in nood, zowel in de diaspora 
 als in Israël.

Ë Het initiëren of ondersteunen van Joodse
 (hulpverlenings-) projecten waar ook ter
 wereld.

Ë Het bemoedigen van het Joodse volk
 met belo� en van God uit Zijn Woord.

Ë Het actief zoeken naar samenwerking met
 gelijkgestemde organisaties of personen.

Ë Het organiseren van bijeenkomsten om
 Gods opdracht om te troosten uit te
 dragen en projecten te promoten.

De rivier de 
Jordaan
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