
Stichting Zikna
Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland

www.zikna.nl

Ruim 100 cliënten door geheel  
Nederland. Focus op  een 

vergeten groep ouderen die vaak 
een hele zware last met zich 

meetorsen.

Naast persoonlijke gesprekken 
ook bijeenkomsten 

en vieringen.

Weinig overhead, alles gaat 
direct in ons werk.

Het in 2011 gelanceerde DAVID 
lezingen programma geniet een 

groeiende belangstelling.  Tevens 
ontwikkelen we de Spirit en 

Music presentaties.

Zikna verzorgt het pastoraal 
werk voor de joodse 
gemeente Utrecht.

Twee maal per jaar het 
blad Ziknaton.

Een up to date website met 
veel informatie.

Contacten in meerdere 
verzorgingstehuizen.

Waar mogelijk, samenwerking 
met andere organisaties.

Geloof  in de rijke 
mogelijkheden van 

intermenselijke relaties 
en in de kracht van de 

eigen persoon.

Bijna 5 jaar Zikna 
Wat  bracht het ons?

Een onafhankelijke organisatie 
voor pastoraal werk voor mensen 

met een joodse achtergrond.

Zikna zomerpicknick 2014

Zikna soekotviering 2014 



Aanmeldingsstrookje

Naam ........................................................  Email adres...................................................

Adres ........................................................  Telefoon........................................................

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

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. ...........................
en over te boeken naar rekening NL89 ABNA 0430 2960 02 t.n.v. Zikna.

 

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

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

www.zikna.nl

✂

❑   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 NL89 ABNA 0430 2960 02 t.n.v Zikna.

Hierbij meld ik me aan als donateur van Zikna,

en machtig ik de stichting Zikna om ❑
 
per maand ❑

 
kwartaal

Colofon: 
Eindredacteur: S. Katz  BTh

Vormgeving en Productie: Falconcept, Garderen

Zikna is een stichting met KvK nr 50191098. 

Zikna is een ANBI.

Ons adres is:

Neerkanne 28  1082BH Amsterdam

tel 06-18679934 fax 0204042316

shmuelskatz@gmail.com.  

www.zikna.nl

Abonnementen:

Donateurs ontvangen 

het blad automatisch  

per (e)mail.

Donaties en giften:

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 aan Zikna  

per post of email.

Ziknaton is een uitgave van de stichting Zikna. 
Het is een samenvoeging van het  woord Zikna met het 
hebreeuwse woord Iton, wat krant betekent.

Onze hartelijke dank,

C. Abram
Penningmeester Zikna

Stichting Zikna
Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland


