Boeken - Sponsor - Actie Nachamu Nachamu Ami

Op ons jubileumfeest hadden we een succesvolle boekenactie met uitgeverij Toetssteen. Die
leverde Nachamu Nachamu Ami een mooi bedrag op en de deelnemers een waardevol boek van
auteur Klaas de Jong. Klaas wil met zijn boeken bij christenen meer liefde en begrip voor het
Joodse volk bereiken. Voor zijn eerste boek De struikelstenen van Heidelberg (€ 10,00) is de kern
de wonderlijke relatie tussen het lijden van dit volk en dat van de Messias Jezus.
Het tweede boek van Klaas de Jong heeft als titel Lilien tekent twaalf geloofshelden (€ 12,70). Dit
boek bevat een groot aantal tekeningen op formaat A4 van de Zionistische kunstenaar Ephraïm
Moshe Lilien. Hij illustreerde een Duitse Bijbeluitgave in Jugendstil. Klaas de Jong schreef in ikvorm een verhaal bij tekeningen van Abraham, Jakob, Mozes, Mirjam en andere geloofshelden.
Tijdens het jubileum overhandigde Klaas de Jong een eerste exemplaar van zijn boek Als de
ramshoorn schalt (€ 15,95) aan Anneriet Luth. Dit boek geeft een ontroerend inzicht in de viering
van Grote Verzoendag door de Joden, nadat de tempel was verwoest. Maar de bazuin van een
ramshoorn ofwel sjofar zal ook klinken bij de komst van de Messias. In het boek wordt toegelicht,
waarom de bazuin in Mattheüs en Openbaringen een sjofar is en wat de diepere betekenis is van
deze ramshoorn.
Nieuwe actie
Wie nu een machtiging afgeeft om minimaal een jaar 10 Euro of meer per maand van zijn rekening
te laten overschrijven, krijgt een boek naar keuze cadeau. De verzendkosten zijn dan voor onze
rekening. Als u al donateur bent, dan krijgt Nachamu Nachamu Ami voor elk boek van Klaas de
Jong, dat u bestelt, 5 Euro van uitgeverij Toetssteen. U betaalt dan de aangegeven prijs + de
verzendkosten. Geef u op via info@nachamu.org of bel 0318-486808. U kunt ook het
machtigingskaartje van de nieuwsbrief gebruiken. Schrijf de titel van het gekozen boek op.

