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God heeft ons geroepen tot:
De Ambassade Van de voorzitter

Shalom Israëlvrienden, 

We hebben weer een geweldig Israëlweekend gehad op de Betteld. Gods plan met 
Israël en de gelovigen heeft Peter Tsukahira bijzonder mooi uitgewerkt. Vanwege qua-
rantaine moest hij via livestream, vanuit Israël tot ons spreken. Maar de sfeer was er 
niet minder om. De 350 aanwezigen waren blij dat men elkaar weer kon ontmoeten. 
De zaal zat vol. De kinderen hadden een fantastische tijd en de grote groep tieners 
kon eindelijk elkaar weer eens ontmoeten. Dat geeft voor de ouders al voldoening. Be-
kijk de foto’s en beluister de boodschappen op ons YouTube kanaal: ICEJ Nederland.

Het hoofdartikel over het Shema in het jodendom: Horen en doen. Precies waar de 
ICEJ voorstaat. Als ICEJ hebben we deze zomer weer de nodige praktische hulp in 
Israël mogen geven. Lees de verhalen van het Haifa home, de Thuiszorg en de hulp 
aan de sociale werkers. 
Ook de Aliyah ging gewoon door. Bekijk het overzicht, hoeveel joden de ICEJ dit jaar, 
dankzij jouw steun, naar huis heeft kunnen brengen. Horen en doen!

We zitten midden in de joodse feestdagen. Vanwege corona kunnen we niet fysiek 
naar het Loofhuttenfeest in Israël. Het goede nieuws is dat, wij het Feest naar jou 
zullen brengen! Je kunt het thuis bekijken, alleen, met je gezin, met je Bijbelstudie of 
gebedsgroep, of in je kerk. Organiseer een ‘watchparty’. We gebruiken de nieuwste 
technologie om het Loofhuttenfeest bij je te brengen. We zullen naar je toe komen 
vanuit Qumran in de Woestijn van Judea, het Meer van Galilea, en vanaf de trappen 
van het tempelplein en vanaf de berg Karmel. Grote dienaren van God van over de 
hele wereld zullen zich bij ons voegen: Lou Engle, Angus Buchan, Mike Bickle, Philip 
Mantofa en Mosy Madugba zijn slechts enkele van de krachtige sprekers die het woord 
zullen delen. Zij zullen worden vergezeld door gezalfde aanbiddingsleiders uit zowel 
Israël als de naties. Ga gewoon naar: on.icej.org/FOT2021. We zien ernaar uit jou te 
verwelkomen op het online Loofhuttenfeest van dit jaar op “De dagen van Elia!” Elke 
dag live events vanuit verschillende locaties in Israël. Met meer dan 80 seminars en 
24/7 gebed. Lees het artikel.

Ook in Nederland gaan de lezingen en de studies gewoon door, fysiek of via livestream. 
Beluister de serie 5 redenen. Ook iedere vrijdag weer een Podcast. Zie de agenda voor 
lezingen bij u in de buurt. En, bekijk ons YouTube kanaal ICEJ Nederland en leer de 
Hebreeuwse wortels van ons Christelijk geloof kennen.

Van de voorzitter, Jacob Keegstra

• Troost
Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk 
en de herboren staat Israël. “Troost, troost mijn volk, 
zegt uw God.” (Jesaja 40:1)

• Onderwijs
Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse 
visie kunnen ontwikkelen over Israël en over de ver-
bondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zon-
der Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht 
Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zon-
der hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in 
Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dicht-
bij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij 
is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de 
tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 
weggebroken heeft.” (Efeze 2: 12-14)

• Gebed
Om christenen aan te sporen te bidden voor de vre-
de van Jeruzalem, het land Israël en het joodse volk. 
“Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. 
En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grond-
vest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7)

• Zegen
Om de christelijke kerken, leiders en organisaties 
te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen 
in hun landen met betrekking tot Israël en het 
Joodse volk. “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit 
uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders 
huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot 
een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam 
groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal 
zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik 
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des 
aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)

• Aliyah
Om deel uit te maken van Gods grote plan de jo-
den terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijn 
hand opheffen tot de volken en mijn banier om-
hoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen 
zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op 
de schouder gedragen worden.” (Jesaja 49:22)

• Hulp
Om hulp te bieden middels projecten in Israël, zo-
dat alle inwoners er baat bij hebben. “Voorwaar, Ik 
zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste 
broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” 
(Mattheüs 25:40)

• Verzoening
Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood 
en Arabier. “Gezegend zij mijn volk, Egypte en 
het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel 
Israël.” (Jesaja 19:25)

• Voorlichting
Om christenen informatie te verschaffen over de 
situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de we-
reld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. 
“Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het 
is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd 
is gekomen; want uw knechten hebben behagen 
in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. 
Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, 
alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer 
de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in 
zijn heerlijkheid.” (Psalm 102:14-17)

St. Int.Chr.Embassy Jerusalem, afd. Nederland
Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle
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“Hoor, o Israël: De Heer, onze God, de Heer is één! U zult de 
Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel 
en met al uw kracht.” En deze woorden die ik u vandaag beveel, 
zullen in uw hart zijn. Jullie zullen hun ijverig aan jullie kinderen 
onderwijzen en over hen praten wanneer jullie in jullie huis zit-
ten, wanneer jullie langs de weg lopen, wanneer jullie gaan lig-
gen en wanneer jullie opstaan. Jullie zullen hen als een teken op 
jullie hand binden, en zij zullen als voorpoten tussen jullie ogen 
zijn. Je zult ze op de deurposten van je huis en op je poorten 
schrijven.” (Deuteronomium 6:4-9)

De Joodse geloofsbelijdenis staat bekend als het Shema – het meest 
centrale gebed in het Jodendom. Het wordt beschouwd als de 
belangrijkste bekentenis van het Joodse geloof. Als zodanig is het 
anders dan onze christelijke bekentenissen, die meestal worden 
uitgedrukt in meerdere series van verklaringen: “Wij geloven, ...”  
De Joodse belijdenis is echter niet zozeer een “we geloven” ver-
klaring, maar een goddelijk gebod om te horen, om te luisteren 
naar de stem van God over wie Hij is  – de enige ware God. 
Het Shema heeft zo’n geheiligde status, dat voor veel rabbi’s de 
korte zin “Shema Yisrael” gelijk is aan de naam van God, vele 
malen gesymboliseerd met de Hebreeuwse letter – [shin]. Elke 
Jood wordt verondersteld om het Shema minstens twee keer per 
dag te bidden.

Het hele dagelijkse gebed bestaat uit drie Bijbelse passages. De 
eerste is uit Deuteronomium 6:4, het gebod om de Heer lief te 
hebben met heel je hart, heel je ziel en al je kracht. De tweede 
passage in het traditionele Shema-gebed dat is ontleend aan 
Deuteronomium 11:13-21, die de geestelijke betekenis van het 
gebed onderstreept: Zegen komt met gehoorzaamheid, maar als 
Israël zich van Adonai zou afkeren, zouden ze “vergaan uit het 
goede Land dat de Heer hen had gegeven.   

Ten slotte komt de derde passage uit Numeri 15:15-41, waar 
het bevel wordt gegeven om praktische stappen te onderne-
men om de Shema in de dagelijkse gebruiken en rituelen op te 
nemen. Dit omvat het bevel om de franjes (tsizit) op  iemands 
kledingstuk te plaatsen, de  mezuzot  bij elke deurpost, en de 

binding van phylacteries (tfillin)op de arm en het voorhoofd – 
die allemaal de hierboven genoemde Bijbelpassages bevatten. 
Deze  oude traditie om deze passages in het Shema-gebed te 
combineren dateert van meer dan 2000 jaar oud en wordt al 
genoemd in de Qumran-rollen.

Joodse rabbi’s leren dat bij elke overweging van het Shema-
gebed, elke Jood het juk van het Koninkrijk van God op zijn 
schouders accepteert. Het Shema is het allereerste gebed dat 
aan een  Joods kind wordt onderwezen, wanneer ze beginnen 
te spreken, en het is het allerlaatste gebed, dat een Jood wordt 
geleerd om op hun sterfbed te zeggen. 

Voormalig opperrabbijn Yisrael Meir Lau heeft herhaaldelijk het 
verhaal verteld van hoeveel Joodse kinderen tijdens de Holo-
caust in christelijke weeshuizen werden verborgen. Toen ze na 
de oorlog naar de Joodse kinderen zochten, was het vaak moei-
lijk om de Joodse jongeren onder de christelijke wezen te vin-
den en te scheiden. Maar Rabbi Lau zei dat het genoeg was om 
“Shema Ysrael” te verkondigen, en de Joodse kinderen zouden 
instinctief antwoorden met “Adonai Eloheinu, Adonai Ehad.” 
Veel van deze geredde Joodse kinderen leven nog steeds in Is-
raël. Bovendien lag het Shema-gebed op de lippen van de meer 
dan een miljoen Joden die omkwamen in de nazi-gaskamers in 
Auschwitz. De meer dan33.000 Oekraïense Joden die werden 
vermoord bij het bloedbad in Babi Yar, buiten Kiev, en de tien-
tallen Joden die stierven bij de executiemuur van het concentra-
tiekamp Sachsenhausen buiten Berlijn.

De vraag die we ons moeten stellen is: Heeft het Shema enige 
betekenis voor ons als christenen? Het antwoord komt recht-
streeks van Jezus. Op de vraag om het belangrijkste gebod van 
de Bijbel te identificeren, antwoordde Jezus:

“De eerste van alle geboden is: ‘Hoor, o Israël, de Heer, onze 
God, de Heer is één. En u zult de Heer, uw God, liefhebben 
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand 
en met heel uw kracht.’ Dit is het eerste gebod.” (Marcus  
12:29-30)

HET SHEMA IN HET JOODSE GELOOF
door J.Buhler
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Volgens Jezus, droeg het de hoogste relevantie als het meest pro-
minente Bijbelse gebod voor zijn discipelen en iedereen die Hem 
zou volgen. Voor christenen, is het daarom opmerkelijk dat God 
Zijn relatie met Zijn volk aangeeft, het meest duidelijk, door mid-
del van het gehoor – “Hoor, O Israël!”

Er zijn andere zintuigen welke God kon gebruiken. Naast het ge-
hoor, hebben we ook smaak, aanraken, voelen, zien en zelfs geur. 
Jezus zelf roept herhaaldelijk zijn discipelen op, om “te komen 
kijken”. Hij had zelfs kunnen verwijzen naar Psalm 34:9 als het 
bepalende vers van onze relatie met Hem: “Smaakt en ziet dat de 
Heer goed is!”

De middeleeuwse kathedralen – met hun spectaculaire glas-in-
lood ramen, met goud bedekte beelden, schilderijen en wierook 
gevulde lucht – raakte precies deze zintuigen. Maar het gehoor 
is een taal die zeer weinig begrijpen. Zelfs vandaag de dag, onze 
emoties worden goed bediend door spectaculaire nieuwe kerkge-
bouwen en holistische ervaringen in onze diensten, maar we ver-
geten vaak dat het koninkrijk van God minder een ‘show-bedrijf‘ 
moet worden en veel meer ‘hoor-zaak’.

DE UITDAGING OM TE LUISTEREN
Interessant is dat ik precies met deze ‘hoorzitting’ van Israël ook 
vaak geworsteld heb. De profeet Jeremia daagde Israël herhaal-
delijk uit, omdat zij niet hoorden naar wat God had gesproken. 

“Hoor dit nu, o dwaze mensen, … die oren hebben en niet ho-
ren...” (Jer. 5:21); “... Voorwaar, hun oor is onbesneden, zodat ze 
niet in staat zijn om er acht op te slaan ...” (Jer. 6:10); “... Ik sprak 
tot u, stond vroeg op en sprak, maar u hoorde het niet, en ik 
belde u, maar u antwoordde niet,... “ (Jer. 7:13). Het gevolg was 
dat Jeremia Israël in wezen beoordeeld zag worden door God en 
verbannen werden naar Babylon.

En als we eerlijk zijn met onszelf, was dit niet alleen het probleem 
van Israël, maar  vaak is het ook ons eigen probleem. Zelfs de 
discipelen worstelden met het horen en begrijpen van de bood-
schap van Jezus (Mark 8:17ff; 16:14). En dit betekent dat we alle-
maal waakzaam moeten zijn, hoe we horen. Dus Jezus vermaant 
zijn discipelen: “Let daarom goed op hoe je hoort!” (Lucas 8:18).

Dat betekent in de ogen van Jezus, horen. En dan is er nog waar-
lijk gehoor. Je kunt horen en toch niet werkelijk luisteren naar 
Gods stem. Het is de eeuwige strijd om Hem te horen, onze 
grootste uitdaging als gelovigen.

Wees eerlijk! Hoe veel preken hebben we gehoord, bij hoeveel 
Bijbelstudies ware we aanwezig, hoe vaak hebben we de Bijbel 
gelezen. En toch is er nog zo weinig verandering in ons leven. 
Ook vaak, kiezen we tussen wat we willen horen en wat we niet 
relevant achten voor ons. Al in de tijd van Paulus, werden chris-
tenen aangetrokken door leraren die “hun oren kietelden”, wat 
het volk wilde horen, dat moesten ze spreken. En nog meer, wij 
worden vaak oprecht geraakt door Gods stem in een preek of da-
gelijkse lezing, maar onze drukke levensstijl leidt ons onmiddellijk 
af en we worden wat de apostel Jakobus noemt “vergeetachtige 
toehoorders” (Jac. 1:24ff).

God spreekt op vele manieren tot ons. Natuurlijk, in de eerste plaats 
door het Woord van God, de Bijbel en door de prediking van het 
Woord. Maar vaak praat God ook met ons, door omstandigheden 
of zelfs in onze eigen dagelijks levens. Maar horen we het?

Ik herinner me nog goed een bezoek aan Nederland jaren gele-
den. Ons nationale directeur daar Jacob Keegstra, nam me mee 
naar Westerbork, een van de weinige concentratiekampen in Ne-
derland. Wandelend door het bos van Westerbork, passeerden 
we een reeks enorme radiotelescopen gericht naar de hemel. 
Daar, legde Jacob me uit, worden signalen uit de ruimte gedetec-
teerd. Ik verwonder me, over de mensheid. We zijn zo verfijnd 
en in staat om de geringste geluiden vanuit de ruimte te horen, 
maar daar in Westerbork, net als in Dachau en Auschwitz, heeft 
de mensheid de kreet van God niet gehoord: “Waar is Abel, je 
broer?” En in ons drukke leven kunnen we niet horen. Zelfs nu 
klinkt tot ons: “Adam, waar ben je?”

Sommigen luisterden wel tijdens Hitlers bewind in Duitsland, 
zoals Pastor Theodor Dipper (1906-1967), met tientallen andere 
pastors rond Stuttgart, Zij redden Joden tijdens de Holocaust, ri-
sicovol voor hun eigen levens. En er was pastoor Dietrich Bon-
hoeffer, die regelmatig predikte tegen Hitler en zijn bedrieglijke 
en kwaadaardige rijk.

Maar God spreekt vandaag ook, door Israël. De Zwitserse theo-
loog Karl Barth schreef in 1967, toen Jeruzalem verenigd werd 
in het kielzog van de Zesdaagse Oorlog: “Nu kunnen we het in 
de kranten lezen: God houdt Zijn belofte!” Maar luisteren we? 
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De cadeautassen werden uitgedeeld en linten perfect gemeten 
voor het vastmaken van zo’n 120 prachtige vakantiecadeaus in af-
wachting van Rosh Hashanah begin september. Elke geschenktas 
bevatte een magnetisch koelkastnotitieblok, een mooie handge-
maakte mok, speciale thee geteeld rond Israël en een pot honing, 
zorgvuldig verpakt in een nieuwe handdoek en afgewerkt met 
een lint en kleine granaatappel die dit speciale vakantieseizoen 
symboliseren. 

De cadeaus werden ook geleverd met een unieke kaart ontwor-
pen door ICEJ Thuiszorg verpleegkundige Corrie van Maanen met 
een Schrifttekst uit Jesaja 12:2. Corrie begon al snel haar weg door 
Israël te vinden om alleenstaande moeders, gehandicapten, holo-
caustoverlevenden en anderen te bezoeken waar ze om geeft. De 
Joodse feestdag van Rosh Hasjana is een hoogtepunt van het jaar 
voor degenen onder haar hoede. “Als ze dit geschenk van liefde 
ontvangen, weten ze dat ze herinnerd worden tijdens deze vakan-

tietijd”, legt Corrie uit. “Velen komen uit de voormalige Sovjet-
Unie, waar ze de Joodse feestdagen niet mochten vieren.”

“Dit is een rijk en speciaal seizoen, en de cadeaubon zal worden 
gekoesterd”, voegde Corrie eraan toe, herinnerend aan hoe een 
dame die ze bezoekt een speciale doos wenste om al haar ICEJ 
Thuiszorg-kaarten op te slaan. Voor haar volgende verjaardag gaf 
Corrie haar een prachtige opbergdoos en nu, wanneer ze zich 
eenzaam voelt, haalt ze het eruit en reflecteert ze op alle bemoe-
digende woorden die ze in de loop der jaren van Corrie heeft 
ontvangen. De granaatappel symboliseert gerechtigheid, kennis 
en wijsheid, terwijl de honing een wens voor een zoet nieuw 
jaar symboliseert. “Tijdens dit Rosh Hashanah-seizoen is dit ze-
ker waar we hen mee willen zegenen”, aldus Corrie. Uw gift stelt 
Thuiszorg in staat om persoonlijke praktische ondersteuning te 
bieden aan oudere en gehandicapte Joodse immigranten in nood. 
Geef op: doneren.icej.nl 

ICEJ Thuiszorg zorgt 
voor een zoete 

vakantieverrassing!
Door Laurina Driesse

door David ParsonsReageren we wanneer Hij spreekt? En doen we de daad bij wat 
we horen en zien?

God sprak ook tot Zijn volk tijdens de dagen van Elia door drie jaar 
verwoestende droogte. Het leven werd erg moeilijk toen de oog-
sten verloren gingen, en mensen verhongerden en misten het water 
om hen in stand te houden. Dat is zeker, er moeten mensen gestor-
ven zijn. Maar toen Elijah’s stem resoneerde van de berg Karmel: 
“’Hoe lang wankel je tussen twee meningen? Als de Heer God is, 
volg Hem dan; maar als Baäl god is, volg hem dan.’ Maar de men-
sen beantwoordden hem met geen woord.” (1 Koningen 18:21)

De vraag is, luisteren we tijdens deze huidige coronavirus cri-
sis? Ik ben bezorgd als ik mensen hoor zeggen dat alles wat ze 
willen en  waar ze voor bidden is, gewoon om terug te keren 
naar normaal, naar het leven dat ze leefden voor COVID-19. God 
sprak tot ons, de Christelijke Ambassade slechts een paar dagen 
voordat corona toeslag, door de profeet Hosea, die voorzag in 
een groot schudden wat over de wereld zou komen. Dit is een 
tijd van goddelijke reset, waarin God ons terug wil roepen naar 
Hem, terug naar meer gebed, terug om uitvoering te geven aan 
meer tijd in Zijn aanwezigheid, terug naar de prioriteiten in ons 
leven. Luisteren we?

Shema Ysrael, dus voor ons, is niet alleen om te horen maar ook 
om te handelen. Ons gehoor moet resulteren in praktische veran-

deringen in hoe we omgaan met onze buurt, onze echtgenoten 
en kinderen, of hoe we onze tijd doorbrengen en ons geld. “Hoor, 
O Israël” bedoelt dat heel ons wezen, onze kracht, ons horen en 
onze geest op een liefdevolle manier naar God is gericht.

Onthoud dat voor Joden, Shema Ysrael, een middel is, om het juk 
van het Koninkrijk van God te aanvaarden voor jezelf. Het plaatst 
ons daarom onder een hoger gezag: de Heer is God de Heer is 
één! Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij is mijn en jouw 
Schepper. Hij is de Koning der Koningen en Heer der Heren, en 
eist dus de ultieme autoriteit over ons leven te zijn – recht op het 
kleinste detail. Maar Hij doet dit als een liefdevolle Vader, die wil 
en weet wat het beste is, voor elk van de ons.

Hij is ook degene die de levenden en de doden zal oordelen 
en die ons verantwoordelijk zal houden, zelfs over elke inactief 
woord. Daarom, door nu te horen en dan opnieuw dienovereen-
komstig te handelen, is het meest verstandige voor ons hele le-
ven. Het is deze oproep die de brief van Hebreeën ons allemaal 
brengt: “Vandaag, als u Zijn stem hoort, verhard uw harten niet.” 
(Hebreeën 4:7)

Laten we horen naar het woord van God, en doeners zijn!

Shema Israël!
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IMprESSIE Israëlweekend 2021

“We hebben Israëlische temperaturen hier op de Betteld” klinkt 
door de microfoon tijdens de 11de editie van het Israël weekend 
van de ICEJ.
Het was een prachtig zonnig weekend, van 3-5 sept. en bijzonder 
om voor de tweede keer in deze tijd van Corona met zoveel men-
sen (351) samen te mogen komen om de God van Israël te loven 
en te prijzen.
De liederen werden begeleid door Emo Rahajaan en band en het 
was indrukwekkend om te zien, hoeveel mensen iedere keer weer 
gedreven werden om de HEER staande te aanbidden.
Jacob gaf op vrijdagavond een inleiding op het weekend door te 
vertellen over ‘het evangelie wat in golven’ over de wereld gaat, 
wat hij zaterdagavond vervolgde in een studie over ‘Let op alle 
bomen.’
Peter Tsukahira kon helaas niet aanwezig zijn, maar ondanks dat 

lieten zijn twee speciaal voor dit weekend ingesproken video-
boodschappen die afgespeeld werden genoeg gespreksstof over 
voor bij de koffie of om verder over na te denken.
Er waren veel kinderen en in het bijzonder tieners dit jaar, zodat er 
voor hen leuke activiteiten waren georganiseerd.
De diverse en uiteenlopende workshops werden druk bezocht en 
vielen goed in de smaak.
Bijzonder dat de kollekte 17.000 euro heeft opgebracht voor 
schuilkelders in Israël.
Het weekend was een ware zegen van de Almachtige en niemand 
is de deur uit gegaan zonder de zegen van de ‘Ik ben’. 

Voor een uitgebreid verslag met foto reportage en alle lezingen, 
zie de website: www.icej.nl/israëlweekend en ons YouTube ka-
naal: ICEJ Nederland  

door Jacob Keegstra

Jesaja 62 - gebedscampagne 

Voor actuele gebedspunten voor Israël, voor de Volken en voor de 
ICEJ in Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland zie website: 
WWW.ICEJ.NL/GEBED

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging 
Jesaja 62! Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland,
Jan Posthumus
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In de afgelopen maanden heeft de COVID-pandemie een nieuw 
elan gekregen en een andere golf verlamt internationale reizen, 
waaronder naar Israël. Ik kan niet anders dan denken aan de tijd 
van Elia, toen Israël werd bezocht door een droogte van drie jaar. 
Dit was een seizoen waarin God de aandacht van Israël probeer-
de te trekken om Zijn stem te horen en hun leven terug te keren 
naar Hem. Het woord van God vertelt ons dat de dagen van Elia 
weer zullen komen voor de terugkeer van de Heer.  Als dit tijd-
schrift bij u thuis aankomt, staan we op het punt om het Loof-
huttenfeest in Jeruzalem te vieren onder het thema “De dagen 
van Elia”. We hadden zoveel gehoopt om dit jaar feestpelgrims in 
Jeruzalem te verwelkomen, maar helaas is reizen naar Israël weer 
sterk beperkt. 

Maar net als vorig jaar zal dit ons er niet van weerhouden om 
het Feest te vieren. We doen dit om één eenvoudige reden: Het 
Loofhuttenfeest is niet het feest van de ICEJ, maar de Bijbel noemt 
dit: “het feest van de Heer” (Leviticus 23:4). En terwijl Hij Israël 
beveelt om dit feest altijd te houden, nodigt Hij de volken uit om 
zich ook bij hen aan te sluiten (Zacharia 14:16). Het goede nieuws 
is dat, hoewel u misschien niet in staat bent om naar Jeruzalem 
te komen, wij het Feest tot u zullen brengen! Je kunt het thuis 
bekijken met je gezin, met je Bijbelstudie of gebedsgroep, of in je 
kerk. Met Gods hulp zullen we opnieuw de nieuwste technologie 
gebruiken om u het feest in de best mogelijke kwaliteit te bren-
gen. We zullen naar je toe komen vanuit Qumran in de Woestijn 
van Judea, het Meer van Galilea, en vanaf de trappen van de 
oude tempel in Jeruzalem, onder andere plaatsen. Grote diena-
ren van God van over de hele wereld zullen zich bij ons voegen: 
Lou Engle, Angus Buchan, Mike Bickle, Philip Mantofa en Mosy 
Madugba zijn slechts enkele van de krachtige sprekers die het 
woord zullen delen. Zij zullen worden vergezeld door gezalfde 
aanbiddingsleiders uit zowel Israël als de naties. 

U zult zeker gezegend worden als we tijdige en uitdagende open-
baringen verwachten over de bediening van Elia en wat het bete-
kent voor onze dag. Ik ben vooral blij dat je kunt deelnemen aan 
de 24/7 gebedsketen die tijdens het hele feest zal lopen. Vorig 
jaar hoorden we verbazingwekkende getuigenissen van verhoor-
de gebeden, zelfs op nationale schaal en we verwachten dat God 
dit jaar nog krachtiger zal werken! Nog een laatste ding over het 
Loofhuttenfeest: God noemt het “een vastgestelde tijd” (mo’ed in 
het Hebreeuws). Dit betekent dat God in Zijn hemelse kalender 
een vaste tijd heeft ingevoerd om Zijn volk te ontmoeten. 

Vorig jaar, zelfs toen mensen het feest keken via een computer, 
tv-scherm of mobiel apparaat, hoorden we zoveel getuigenissen 
van hoe de aanwezigheid van de Heer hun kamers vulde. God 
zal zeker ook dit jaar Zijn vastgestelde tijd behouden – waar jul-
lie ook wonen. Je wilt het niet missen! Inschrijven kan nog tot de 
allerlaatste dag van het Feest op 27 september en de inhoud blijft 
daarna nog drie volle maanden voor je beschikbaar. Ga gewoon 
naar: on.icej.org/FOT2021. Ik kijk ernaar uit u te verwelkomen 
op het online feest van dit jaar op “De dagen van Elia!” God 
zegene u terwijl u dit nummer leest! En tot ziens op het Loofhut-
tenfeest!

HET LOOFHuTTENFEEST 2021
door J.Buhler
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HET MULTICULTURELE WANDTAPIJT

Een prachtig wandtapijt begint te verschijnen, als je kijkt naar de 
“familie” van bewoners en personeel in ons Haifa Home voor 
Holocaust overlevenden. Ondanks alle spanningen in Israël tus-
sen Joden en Arabieren, religieus en niet-religieus, is een cultu-
reel verschillende groep mensen hier verweven door het gemeen-
schappelijke doel om holocaustoverlevenden het beste leven te 
geven dat ze in hun laatste jaren kunnen leven. Toegevoegd aan 
dit multiculturele weefsel zijn buitenlandse zorgverleners uit Azië 
en Oost-Europa en de christelijke staf van de ICEJ, waardoor het 
Haifa Home zo uniek is! 

Hier is een blik op het toegewijde personeel dat voor de overle-
venden van de Holocaust zorgde:

SABRINA, SARAH’S VERZORGSTER
Sarah, 93 jaar oud, wordt bijgestaan door de Israëlische Arabi-
sche verzorgster Sabrina, 29, die haar vijf dagen per week helpt. 
Sabrina werd geboren in Jeruzalem in een moslimfamilie en ver-
huisde naar Haifa toen ze trouwde en al snel lid werd van onze 
“familie”.

“Het was liefde op het eerste gezicht”, herinnerde Sabrina zich 
over de dag dat ze Sarah voor het eerst ontmoette. “Op school 
leerden we over de Holocaust, maar Sarah deelt ook haar ver-
leden met mij. Ik luister graag en leer graag. Ik heb een speciale 
relatie met Sarah. Ik hou ervan om haar te helpen en te weten wat 
ze nodig heeft, zelfs zonder dat er woorden worden gesproken. 
We lachen ook veel!” zei Sabrina. Sarah reageerde half geksche-
rend: “Sabrina is erg belangrijk voor me. Ik zal haar aan niemand 
anders geven!”
Deze mooie relatie tussen een religieuze holocaustoverlevende 
en een religieuze jonge moslimvrouw is besmettelijk. “Ik werk 
hier graag. Iedereen, bewoners en medewerkers, kennen me en 
houden van me, en ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van een 
familie”, aldus Sabrina.

BOUTRUS, DE SCHILDER
Geboren in Nazareth in een christelijke Arabische familie, begon 

Boutros (56) zo’n 18 maanden geleden in het Haifa Home te wer-
ken. Hij repareert en schildert voortdurend huizen van mensen 
en helpt bewoners met klusjes. De bewoners en het personeel 
houden van Boutros omdat hij geweldig werk doet en erg vrien-
delijk is. “De bewoners zijn allemaal zoals mijn moeder, die ook 
in een bejaardentehuis woont. Ik help ze graag en werk voor ze”, 
aldus Boutrus. Holocaustoverlevende Esti moest uitroepen: “Hij 
is zo’n geweldige kerel” toen ze langskwam terwijl hij de trap in 
haar gebouw aan het repareren was.

JULIA ONZE CHEF-KOK
Julia (48) emigreerde in 1996 vanuit Oekraïne naar Israël, samen 
met haar man en dochter. Hun tweede dochter werd geboren in 
Israël. Haar ouders emigreerden ook kort daarna.
Haar beide ouders leden onder de Holocaust en de hele familie 
van haar grootmoeder werd vermoord. Begin vorig jaar werd Ju-
lia onze chef-kok en werkt ze met een team om drie dagelijkse 
maaltijden voor de bewoners te bereiden. “Het is zo leuk om de 
bewoners te bedienen. Daarom kom ik elke dag met plezier naar 
mijn werk. Ik hou van ze en wil dat ze zich goed voelen”, aldus 
Julia. Wanneer Julia een verzoek krijgt van de overlevenden voor 
een speciaal traditioneel gerecht dat ze lekker vinden, maakt ze 
het graag voor hen.

NANU IN DE EETZAAL
Nanu (40) werd geboren in Gondar, Ethiopië. Haar familie droom-
de er al generaties van om Jeruzalem te zien. Toen ze een klein 
meisje van 10 was, ging haar familie te voet op pad en liep een 
maand om de dichtstbijzijnde grote stad te bereiken. Van daaruit 
namen ze een bus naar Addis Abeba. In 1991 arriveerde ze met 
haar familie in Israël in Operatie Solomon.
Nanu woont met haar man en twee kinderen in Haifa en hoewel 
ze nooit in staat was om haar droom om maatschappelijk werker 
te worden waar te maken, is ze blij om onze bewoners in de 
eetkamer te bedienen. “Ik help graag mensen, vooral ouderen. 
Tijdens de maaltijden heb ik veel interactie met hen. Iedereen 
is zo aardig en het geeft me veel plezier om te kunnen helpen”, 
aldus Nanu.

van het Haifa Home voor holocaust overlevendenvan het Haifa Home voor holocaust overlevenden

door Diet Setz
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ZORG VOOR OVERLEVENDEN 

VAN DE HOLOCAUST

Het ICEJ’s Haifa Home voor Holocaust overlevenden, een 
speciale faciliteit voor begeleid wonen in Haifa, blijft een 
van de belangrijkste en meest impactvolle hulpprojecten die 
we ooit in Israël hebben ondernomen. Het is een unieke ge-
meenschap waar tientallen overlevenden van de Holocaust 
in nood liefdevol worden verzorgd door een toegewijd team 
van joodse, christelijke en islamitische medewerkers en vrij-
willigers uit zowel Israël als het buitenland. Dit betekent dat 
de oudere bewoners van het Haifa Home worden omringd 
door een prachtig multicultureel team van zorgverleners - zo-
wel Joden als Arabieren, religieuze en niet-religieuze, Israëli’s 
en buitenlanders. Ze zijn allemaal verenigd in het doel om 
deze kostbare Holocaust overlevenden het beste leven te ge-
ven dat we kunnen in hun laatste jaren bij ons. Het is een 
voorrecht voor onze christelijke medewerkers en vrijwilligers 
om samen met hun collega’s van het Haifa Home de vele 
welverdiende holocaustoverlevenden onder onze hoede te 
dienen. 

Ongeveer een vierde van de 175.000 overlevenden van de 
Holocaust die vandaag in Israël blijven, zijn verarmd, wor-
stelen met ziekte of leven alleen. En de tijd dringt voor hen, 
want ze overlijden met een snelheid van ongeveer 14.000 
per jaar. Daarom heeft de ICEJ zoveel tijd, moeite en midde-
len geïnvesteerd in het Haifa Home voor Holocaust overle-
venden – Israëls enige faciliteit voor begeleid wonen die uit-
sluitend is gewijd aan de zorg voor behoeftige overlevenden. 
De bewoners van het Haifa Home worden elke dag verzorgd, 
maar ze dragen nog steeds een zware last van pijnlijke jeugd-
herinneringen tijdens de nazi-genocide. De ICEJ zet zich in 
voor de zorg voor overlevenden van de Holocaust in Israël 
en voor het onderwijzen van toekomstige generaties over de 
Shoah en haar belangrijke lessen voor alle volkeren. Sluit je 
bij ons aan om aan hun dagelijkse behoeften te voldoen en 
met dit waardige doel te staan. Stuur vandaag nog je beste 
cadeau om het Haifa Home van de ICEJ voor overlevenden 
van de Holocaust te ondersteunen. 

In 2009 hielp de ICEJ bij de uitbreiding van een uniek as-
sistentiewoning in Haifa, gewijd aan de zorg voor behoeftige 
overlevenden van de Holocaust - de enige dergelijke facili-
teit in zijn soort in Israël. Sindsdien is ons Haifa Home voor 
Holocaust-overlevenden een warme, liefdevolle gemeen-
schap geworden waar de oudere bewoners worden verzorgd 
door een divers personeel van Israëlische Joden en Arabieren 
naast ons team van buitenlandse christelijke vrijwilligers. De 
overlevenden worden voorzien van huisvesting, dagelijkse 
maaltijden, culturele en leeractiviteiten, groepsuitjes en an-
dere diensten. Het is een groot voorrecht voor ons om voor 
deze dierbare overlevenden te zorgen zolang ze nog bij ons 
zijn. Uw steun helpt ons daarbij. Overweeg alstublieft om 
vandaag een verschil te maken in het leven van een overle-
vende van de Holocaust, nu er nog tijd is. Uw voortdurende 
steun aan het Haifa Home zorgt ervoor dat deze overleven-
den van de Holocaust een goede kwaliteit van leven zullen 
genieten voor hun resterende jaren. 
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FADI DE MAATSCHAPPELIJK WERKER
Na het afronden van verschillende diploma’s, waaronder maat-
schappelijk werk, en een diplomatieke stint op de Israëlische 
ambassade in Jordanië, besloot Fadi (38) zich te concentreren op 
maatschappelijk werk en ouderen, omdat dit zijn passie is. Gebo-
ren in Hurfeiz in een Druzenfamilie, werkt hij graag samen met 
onze overlevenden. “De Druzen zijn een minderheid binnen een 
minderheid in Israël. Ik identificeer me zeer met het Israëlische 
volk, dat een minderheid was in Europa en overal waar ze woon-
den. Ik ben me zeer bewust van hun lijden. Ik help graag mensen 
die geen stem hebben en ik wil die stem zijn op die plaatsen waar 
het gehoord moet worden” aldus Fadi.

NAOMI, DIE ALTIJD BESCHIKBAAR IS
In 1963 emigreerde Naomi van Polen naar Israël met het “Youth 
Aliyah” programma. Gezinnen mochten Polen destijds niet ver-
laten, dus kwamen haar ouders en jongste broer later naar Israël. 
Naomi is altijd maar een telefoontje verwijderd en werkt veel ver-
der dan haar normale uren. In de afgelopen zeven jaar is ze altijd 
bereid om te proberen elk probleem op te lossen, groot of klein, 
dat bewoners kunnen hebben. Ze is een onmisbaar lid van het 
personeel.
“Voor mij is het, het sluiten van een cirkel. Wat ik niet voor mijn 
ouders kon doen, kan ik vandaag voor de bewoners doen en dat 
geeft me veel vreugde”, aldus Naomi.  Beide ouders leden onuit-
sprekelijk onder de Holocaust, maar zeiden nooit iets tegen hun 
kinderen. Pas toen Naomi al getrouwd was met drie kinderen 
stuitte ze per ongeluk op het pijnlijke verleden van haar moeder. 
Het enige wat haar moeder zei is: “Ik overleefde Auschwitz, om-
dat ze me gebruikten als hun seksslaaf...” Haar vader overleefde 
het bloedbad van Babi Yar in de buurt van Kiev, slaagde erin in 
het massagraf in leven te blijven en te vluchten om zich bij de 
partizanen aan te sluiten. Pas aan het einde van zijn leven, toen hij 
ziek was, ontdekten ze de grote wonden op zijn rug en hoorden 
ze zijn verhaal.

EEN NIEUWE KANS VOOR AHMED
Drie maanden geleden begon Ahmed (49) met onderhoud en klus-
jes in het Haifa Home. Na 27 jaar in en uit de gevangenis te heb-
ben doorgebracht, wilde hij echt een complete verandering in zijn 
leven aanbrengen. Hij trouwde, verhuisde naar Haifa en heeft nu 
twee dochters. De volgende stap was om zijn familie te onderhou-
den, maar met zijn verleden stonden niet veel mensen te popelen 
om hem aan te nemen. “In de gevangenis kwamen verschillende 
holocaustoverlevenden ons bezoeken en hun verhalen over lijden 
delen. Dit raakte me zo diep. Ik voelde dat dit de mensen zijn die 
ik het meest wil helpen”, aldus Ahmed. Toen zijn vrouw hoorde 
over het Haifa Home, kwam ze op bezoek en informeerde naar 
het werk voor Ahmed. Er was zeker genoeg te doen en Ahmed 
kreeg een nieuwe kans om zichzelf te bewijzen en anderen in 
nood te dienen.

Steun ons werk in het Haifa Home voor Holocaust overlevenden, 
doneer vandaag nog.

door Diet Setz
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Door onze “Giving a Future and a Hope”-program-
ma’s biedt de Internationale Christelijke Ambassade 
Jeruzalem praktische hulp en een betere toekomst aan 
kansarme Israëlische gezinnen door middel van ver-
schillende sociale projecten. In de afgelopen weken 
was dit onder meer het kunnen helpen voeden van 
honderden Israëlische huishoudens in de Ashdod- en 
Jeruzalem gebieden, die zwaar zijn getroffen door de 
coronaviruspandemie. In de afgelopen jaren heeft de 
ICEJ geholpen bij het sponsoren van een voedselhulp-
project via Beit Hallel, een hulpcentrum in Ashdod dat 
nieuwe immigranten, overlevenden van de Holocaust, 
alleenstaande moeders en andere kansarme burgers 
van Israël helpt. Sinds de corona Lock downs vorig 
jaar begonnen, is deze hulp meer dan ooit nodig ge-
worden. Vorige week brachten tien van onze mede-
werkers in Jeruzalem ook een bezoek aan Ashdod, in 
het zuiden van Israël, om te helpen bij het vullen van 
voedselpakketten voor 300 huishoudens in het gebied in nood. 
Jacques, een van de organisatoren, begroette ons team met grote 
verwachting. Die dag hadden ze maar een kleine groep mensen 
om voedselpakketten te bereiden voor distributie en waren daar-
om dankbaar voor onze ICEJ-medewerkers die het gat kwamen 
vullen en de verpakking compleet maakten. “Dit humanitaire 
werk toont de liefde aan die christenen hebben voor de armen 
en behoeftigen hier in Israël,” legde Jacques uit. Hij voegde eraan 
toe dat het hulpcentrum elke maand 1250 Israëlische gezinnen 
bereikt, en dit is alleen mogelijk vanwege vrienden en supporters 
zoals de christelijke ambassade.  

Wat was het geweldig om de krachten te bundelen om mensen in 
nood te helpen! Toen ons team arriveerde, was het werk in volle 
gang. Het was geweldig dat onze medewerkers hand in hand 
konden werken met verschillende lokale vrijwilligers. En hoe 
aangenaam was onze verrassing toen Lydia, een andere vrijwilli-
ger, haar verhaal met ons deelde. Lydia maakte Aliyah tweeënhalf 
jaar geleden en het was de ICEJ die haar hielp de reis naar huis 
te maken. Ze was zo opgewonden om het ICEJ-team te ontmoe-
ten en sprak haar dankbaarheid uit aan de christelijke ambassade 
voor het helpen bij een van de belangrijkste stappen in haar le-
ven. Gedurende de hele dag heerste er een buitengewone sfeer 
van vriendschap en steun. Tot slot sprak Oleg, het hoofd van het 
hulpcentrum, zijn dankbaarheid uit. “Iedereen die deze hulp ont-
vangt, weet dat ze christelijke vrienden over de hele wereld heb-
ben die van hen houden, voor hen bidden en hen uit de grond 
van hun hart helpen. Bedankt! Je bent een grote zegen en hulp 
voor ons”, zei hij. 

Als onderdeel van ons hulpprogramma ‘Giving Hope’ heeft de 
ICEJ onlangs ook voedselpakketten geleverd aan dertig worste-
lende Arabische gezinnen die op de Olijfberg in Jeruzalem wo-
nen. De gemeenschap daar is hard getroffen door de coronapan-

demie, die het toerisme naar Israël volledig stopte - een van de 
belangrijkste financiële bronnen voor de Arabische gemeenschap 
in Jeruzalem. In de afgelopen maanden stelde een genereuze uit-
nodiging het ICEJ-team in staat om elementen van onze wereld-
wijde gebedsbediening te bedienen vanuit het ‘Father’s House’, 
een gebedshuis op de Olijfberg met een prachtig uitzicht op de 
Oostelijke Poort en de Tempelberg. Relaties gebouwd in onze 
tijd daar hielpen om een deur van kansen voor ons te openen 
om een helpende hand te bieden aan onze Arabische buren in 
deze moeilijke tijd.  Dank u voor uw genereuze hulp – die ons in 
staat stelt het volk Israël op vele praktische manieren te zegenen. 
Onze “Giving Hope”-programma’s bieden behoeftige Israëli’s 
educatieve en economische empowerment, tillen kinderen op 
uit gebroken huizen en jongeren die gevaar lopen, bevorderen 
samenleven tussen alle segmenten van de Israëlische samen-
leving en helpen worstelende nieuwe immigranten en minder-
heidsgemeenschappen. Als u deel wilt uitmaken van het bieden 
van praktische hulp en bredere mogelijkheden voor een betere 
toekomst voor Israëli’s in nood, doneer dan vandaag nog. Om te 
geven, ga naar: doneren.icej.nl 

HOOp GEvEN AAN ISrAëLIScHE FAMILIES 
IN ASHDOD EN JEruzALEM

door Anastasiya Gooding

ICEJ AID
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In de eerste zes maanden van 2021 heeft Israël meer dan 11.000 
nieuwe Joodse immigranten verwelkomd, een stijging van 30% 
in Aliya in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En op-
nieuw heeft de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem 
een belangrijke rol gespeeld in deze golf van Aliyah door 16% 
van deze olim (nieuwkomers) te helpen het Beloofde Land te be-
reiken. We zijn in staat om dit geweldige werk te doen dankzij de 
vrijgevigheid van christenen over de hele wereld die onze Aliyah-
inspanningen voortdurend ondersteunen.

Tot nu toe heeft de ICEJ dit jaar meer dan 1.800 Joden gehol-
pen om naar Israël te emigreren, waaronder onze sponsoring van 
Aliyah-vluchten voor 1.164 nieuwkomers uit 17 landen, terwijl 
pre-Aliyah-programma’s worden gefinancierd voor nog eens 700 
nieuwkomers uit Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie.

Een van de hoogtepunten kwam begin maart, toen de laatste 
Aliyah-vlucht van ‘Operation Rock of Israel’ arriveerde, waardoor 
de laatste groep van ongeveer 2.000 Ethiopische Joodse immi-
granten die betrokken waren bij deze noodluchtbrug afgelopen 
december voor het eerst werd gelanceerd. Via deze speciale 
luchtbrug heeft de ICEJ dit jaar  Aliyah-vluchten gesponsord voor 
in totaal 402 Ethiopische Joden, waardoor hun droom om terug 
te keren naar het Joodse thuisland uitkomt.

In april bracht een speciale evacuatievlucht georganiseerd door 
het Joods Agentschap voor Israël en gesponsord door de ICEJ een 
groep van 102 Joodse immigranten van Kazachstan naar Israël. 
Hun Aliyah kwam op een bijzonder moeilijk moment vanwege 
corona-gerelateerde gezondheidsregels en reisbeperkingen, wat 
complicaties toevoegde aan het verkrijgen van visa en vergunnin-
gen voor vluchten, dus hun aankomst uit Alma-Ata was een klein 
wonder, volgens een JAFI-ambtenaar.

Ondanks het recente conflict in Gaza verwelkomde Israël ook 
een golf van meer dan 500 Joodse immigranten uit meer dan 
twintig landen tijdens een ongekende ‘Aliyah Super Week’ eind 
mei. De ICEJ was een van de hoofdsponsors van deze speciale 
weeklange inspanning door vluchten te financieren voor 148 van 
deze nieuwe immigranten, afkomstig uit onder andere Argentinië, 
Brazilië, Chili, Frankrijk, Rusland, Zuid-Afrika, Zweden, Wit-Rus-
land, Kazachstan, Finland, Zwitserland, Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Vanwege de toename van het aantal coronavirusgevallen in India 
besloot het Israëlische kabinet ook een noodluchtbrug te lance-
ren voor 548 leden van de Bnei Menashe-gemeenschap in het 
noordoosten van India. Ze claimden afstamming van de Israëli-
tische stam Manasse en waren al goedgekeurd om later dit jaar 
naar Israël te emigreren, maar er werden snel plannen gemaakt 
om de helft eerder te brengen. Een eerste groep van 160 Bnei Me-
nashe landde op 31 mei in Israël als onderdeel van de noodlucht-
brug die werd geregeld door het Joods Agentschap en Shavei Is-
raël, waarbij de christelijke ambassade vluchten sponsorde voor 
99 van deze olim. Maar helaas werden 115 leden van de groep 
tegengehouden nadat enkele tientallen positief waren getest op 
COVID-19, waardoor hun thuiskomst werd uitgesteld.

Het was een moeilijke ervaring omdat 
ze allemaal zo graag Israël wilden berei-
ken na 27 eeuwen ballingschap uit hun 
voorouderlijke thuisland. Maar plotseling 
werden ze op doorreis tegengehouden 
en in quarantaine geplaatst in New Del-
hi, waar ze zijn gebleven totdat de Isra-
elische en Indiase gezondheidsautoritei-
ten het erover eens waren dat het veilig 
was voor hen om door te reizen naar Tel 
Aviv. Ze hadden geen middelen om de 
kosten van hun huisvesting, voedsel en 
medische zorg te betalen en waren dus 
volledig afhankelijk van de genade en 
vrijgevigheid van anderen. Dit was een 
dilemma dat we niet konden negeren, 
dus de ICEJ dekte hun huisvesting en maaltijden voor ongeveer 
een derde van hun verblijf van vier weken in New Delhi. Geluk-
kig landde na hun volledige herstel een groep van 114 Bnei Me-
nashe uiteindelijk op 27 juni in Israël. In totaal sponsorde de ICEJ 
vluchten voor 131 van de 274 Bnei Menashe die de afgelopen 
maand naar Israël werden gebracht. De volgende luchtbrug van 
nog eens 274 Bnei Menashe wordt over twee maanden verwacht.

Dank u voor uw steun aan de vele Aliyah-inspanningen van de 
ICEJ, omdat we Joden uit alle richtingen naar huis brengen, net 
zoals de Hebreeuwse profeten voorspelden (Jesaja 43:5-6). Sa-
men kunnen we veel meer Joodse families helpen om terug te ke-
ren naar de veiligheid en belofte van hun Bijbelse thuisland!  

Joden uit alle richtingen naar huis brengen
door Anastasiya Gooding



  
ICEJ - AGENDA

Voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen en

 ICEJ boeken: www.icej.nl

Agenda spreekbeurten ICEJ-Nederland

Kijk op de website of de lezingen
vanwege corona wel/niet doorgaan.

20 – 27 sept. Loofhuttenfeest 

 online vanuit Israël

25 sept. 10.30 uur 

 Zicht op Deuteronomium, LIVESTREAM

3 okt. 10.30-13.00 uur 

 Zwolle, VEZ, Israëlzondag

9 okt. 10.30-13.00 uur, 

 Zwolle, Thema ochtend

16 okt. 10.00 uur

 Drachten, Mess. Gem. Mayaan

23 okt. 10.30  uur

 Apeldoorn, Mess. Gem. Bracha, 

24 okt. 15.00 uur, Zwolle, CCS, Samenhof, 

30 okt. Veenendaal, Mess. Gem. HaTikvah

31 okt. 10.30 uur, Zwolle, Lifehouse

13 nov. 10.30-13.00 uur

 Zwolle, Thema ochtend

14 nov. 10.00 uur, Deventer, Bapt. gem. 

Zie voor details: www.icej.nl/agenda

St. Int.Chr.Embassy Jerusalem, 
afd. Nederland

Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle
tel.: 038-750 12 83

info@icej.nl

WWW.ICEJ.NL 
IBAN: NL39 INGB 0000 0026 16

BIC: INGBNL2A
ANBI geregisteerd 

Fiscaal/RSIN nr. 006765117 
Voor schenken en legaten zie website

U kunt ons volgen op 

ICEJ Nederland

ICEJ NEDERLAND LIVESTREAM

THEMALEZINGEN ICEJ Nederland 
2e zaterdag van de maand, 10.30 uur 

ZICHT OP GENESIS, actuele Thoralezing
4e zaterdag van de maand, 10.30 uur

100 UUR GEBED 

AAN BEGIN VAN IEDERE HEBREEUWSE MAAND

GEEF VOOR ALIYAH 
TIJDENS JOODSE FEESTDAGEN!


