STICHTING VOOR BOETE & VERZOENING
met ISRAEL en anderen
Zwolle, 5 juli 2016

Beste vriend/vriendin van Boete & Verzoening,
Zoals elk jaar rond deze tijd verschijnt het Jaarverslag over het vorige jaar met alles wat
daarin voor onze Stichting van belang is.
Naast het werk op de diverse Joodse begraafplaatsen was de belangrijkste gebeurtenis
de presentatie van de heruitgave van “Een spijker aan de brug”: de geschiedenis en
motivatie van intussen veertig jaar Boete & Verzoening.
Het boek is geactualiseerd met alles wat ook na 2005 (toen de 1e druk uitkwam) is
gebeurd en uiteraard zijn er ook nieuwe foto’s aan toegevoegd.
Het was op 22 oktober 2015 in de Zwolse synagoge een indrukwekkende bijeenkomst.
Niet in dit verslag genoemd omdat het in 2016 gebeurd, is het overlijden op 1 mei van
dit jaar van Pieternel Sybrandi, de echtgenote en stuwende kracht achter ds. Kees
Sybrandi en het werk van de Stichting Boete & Verzoening. Als Stichting zijn wij haar
heel veel dank verschuldigd voor haar onvermoeibare inzet, voor al haar gebeden en
praktische dienstbaarheid voor ons werk en steun aan haar echtgenoot Kees Sybrandi.
In de Nieuwsbrief van december a.s. zullen we daar meer over schrijven.
In die Nieuwsbrief kunnen we ook meer vertellen over de verzoeningsreis naar Papua
Nw. Guinea dit voorjaar, waar B&V financieel aan heeft kunnen bijdragen. Meer
daarover kunt u al op onze website lezen.
We vragen uw voorbede voor de uitvoering van ons werk op allerlei gebied en voor
voldoende vrijwilligers, en als het kan ook om een financiële bijdrage zodat we aan het
groeiend aantal aanvragen te kunnen blijven voldoen. Op de achterkant van dit
schrijven vindt u een overzicht van de verschillende doelen waarvoor financiële steun
wordt gevraagd. Alvast hartelijk dank voor uw bijzondere betrokkenheid bij het werk
van onze stichting, uw voorbede en zo mogelijk uw financiële bijdrage!
Namens het bestuur,

Harriët Tamminga,
penningmeester

z.o.z.

Als u een gift wilt geven voor het Boekenfonds, wilt u dan een bedrag eindigend op
75 cent overmaken? (Bijvoorbeeld € 10,75 of € 25,75)
Dan kunnen we aan het bedrag zien dat de gift voor het Boekenfonds bedoeld is.

Wilt u een bedrag geven specifiek voor het werk op Joodse Begraafplaatsen in dit jaar
(2016), maak dan s.v.p. een bedrag over eindigend op 16 cent.

Wilt u een bedrag geven specifiek voor het door de joodse gemeenschap extra
gevraagde onderhoudswerk maak dan s.v.p. een bedrag over eindigend op 05 cent
en/of vermeld STEUN bij uw overschrijving.

Wilt u zelf een exemplaar van de nieuwe ‘Een spijker aan de brug’?
Ga naar de website www.boete-verzoening.nl en bestel via de webshop.

Vraag a.u.b. bij uw diaconie of er een collecte voor B&V gehouden mag worden!
Een voorbeeldbrief kunt u opvragen via info@boete-verzoening.nl
Wilt u jaarverslagen, nieuwsbrieven of folders van B&V ontvangen om bijvoorbeeld
in uw kerk op de informatietafel te leggen, neem dan contact op of stuur een mailtje
naar info@boete-verzoening.nl

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat overmakingen met specifieke bedragen
achter de komma heel goed werken om de bedragen op de juiste post te kunnen
boeken. Hartelijk dank voor uw medewerking daarin!

Wilt u er s.v.p. om denken dat u zélf uw eigen adresgegevens op de bijgesloten
acceptgiro invult als u die gebruikt om een bedrag aan ons over te maken? Anders
wordt de opdracht door uw bank niet uitgevoerd!
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