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Zikna groeit!!!!!
Stichting Zikna is een onafhankelijke stichting die zich 
inzet voor  joodse ouderen en voor families met kinderen 
die een fysieke of geestelijke uitdaging hebben.
 
De inspirator achter deze stichting is Shmuel Katz, de 
eerste afgestudeerde HBO er in nederland voor joods 
pastoraal werk. 
 
Zikna biedt u hierbij de mogelijkheid om te participeren 
in een viertal projecten:

• Israël reis voor gehandicapten 

• Support en praatgroep 

• Verhaal project

• Geschiedenis project
Via uw school, kerkelijke gemeenschap of organisatie 
kunt u een bedrag bijeen brengen waarmee u één van 
deze projecten steunt.

Heel veel plannen, heel veel ideëen.  
Moge Hasjem (God) zijn zegen hieraan geven. Amen

Sjalom Chaweriem, Shmuel Katz, 
pastoraal werker stichting Zikna
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Colofon:
Zikna is een stichting  met KvK nr 50191098. Zikna is een ANBI

Ons adres is:

Neerkanne 28 - 1082BH Amsterdam

tel 06-18679934 - fax 020-4042316

shmuelskatz@gmail.com

www.zikna.nl

Zikna geeft twee tot drie keer per jaar de Ziknaton uit. 

Donateurs ontvangen het blad automatisch per (e)mail.

U kunt zich aanmelden als donateur door

1 zich op de website aan te melden als donateur

2  het strookje in te vullen en op te sturen  Zikna per post of per email

Aanmeldingsstrookje

Naam ........................................................

Adres ........................................................

Postcode....................................................... Woonplaats..............................................

Email adres...................................................

Telefoon........................................................

Automatische machtiging

Hierbij machtig ik de stichting Zikna om op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober ........euro af te schrijven van 

mijn rekening..................................t.n.v. ..............................te................
en over te boeken naar rekening 43 02 96 002 t.n.v. Zikna.

 

(Plaats)........................................................... (datum)....................................

Handtekening:.............................................

✂

Onze hartelijke dank,

C. Abram
Penningmeester Zikna

❑   Ik heb geen email dus ik ontvang de nieuwsbrief gaarne per post.* 
(*indien van toepassing graag aankruisen en opsturen)

❑   5 euro 

❑   10 euro 

❑   18 euro

❑   25 euro 

❑   50  euro

❑   100 euro 

Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is.
over te maken op rekening 43 02 96 002 t.n.v Zikna.

Hierbij meld ik me aan als donateur van Zikna,

en machtig ik de stichting Zikna om ❑
 
per maand ❑

 
kwartaal
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S. Katz, 
pastoraal werker



Israël reis 
voor gehandicapten
kosten 4000,- euro
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Support en praatgroep 
kosten 7500,- euro

Verhaal project 
kosten 13500,- euro

Doel: door het vertellen van het eigen verhaal en het 
luisteren daarnaar en spreken erover rust en bezinning geven 
aan mensen met een Sjoa verleden.

Doelgroep: mensen met een “open sjoa” wond in 
en op hun ziel.

Geschiedenis project
kosten 10500,- euro

Doel: mensen in contact brengen met de  eigen joodse 
geschiedenis, een wonderlijk moaiek van de triomf van het overleven. 
Hierdoor leert men afstand nemen van de eigen problemen en krijgt 
men meer vrede en komt men tot zingeving.

Doel: mensen die door hun handicap niet meer in 
staat zijn alleen te reizen nog éénmaal dat prachtige 
mystieke land te laten bezoeken. Zikna begeleidt en 
ondersteunt deze reis op pastoraal gebied. De
kosten hiervoor bedragen 4000 euro.

Doel: voor ouders van kinderen met een chronische fysieke 
of mentale conditie.

Zikna wil, deze families ondersteunen middels voorlichting door
deskundigen en peer support. Daarnaast wil Zikna ook 
vrijwillgers inschakelen.


