25.11.2021

Happy Hanukkah!

Mine kjære venner i Norge
Shalom og velsignelser fra Jerusalem, og selvsagt «Happy Hanukkah!»
Jeg håper at du og din familie har det bra.
Jeg ønsker å uttrykke min dypeste takknemlighet for all hjelp og støtte du
har gitt oss igjennom dette året. Tusen takk, fra dypet av mitt hjerte.
Du som er venn av Noam Eliezer, står alltid ved vår side i kampen for å
gjøre livet enklere for de fattige i Jerusalem. På grunn av din hjelp hadde vi
muligheten til å dele ut ca. tusen skolesekker med skolemateriell til fattige
barn i Jerusalem.
På grunn av din støtte har vi kunnet hjelpe hundrevis av familier som har
kunnet feire høytider som RoshHashanah, Sukkot (Løvhyttefesten) og
SimchatTorah.
Familiene vi hjelper regelmessig er i stor økonomisk nød.
Med deg ved vår side, har vi kunnet være der for å hjelpe dem.
Det er dere som gir donasjonene til oss – og det er vi som får se lyset og
gleden i øynene til familiene som mottar støtten. Og det er alt takket være
deg.
Vinteren er over oss. Noam Eliezer gjør seg klar og forbereder seg deretter.
Prisene er veldig høye her nå. Med Guds hjelp vil vi de neste dagene dele ut

kåper, gensere, pyjamas, sokker og sko som passer for vinteren.
Jeg ber dere om mest mulig hjelp for at flere og flere fattige familier skal få
en lettere og varmere vinter. Vær med meg og gi de fattige barna i Jerusalem
en varm klem! De trenger vår hjelp!
Dette er hva Gud ønsker av oss.
Jeg velsigner deg og din familie med stor kjærlighet og med alle velsignelser.
Din belønning vil være direkte fra Gud.Amen.
Med de aller beste ønsker!
Happy Hanukkah
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