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GEEF VOOR PAKKETTEN 
TIJDENS CHANOEKA 

VOOR ARME GEZINNEN IN 
JERUZALEM, BETHLEHEM 

EN NAZARETH EN NIEUWE 
IMMIGRANTEN

Het was weer geweldig om in Israël met zoveel christenen het Loofhuttenfeest te 
mogen vieren. Niet alleen de 2.000 mensen die fysiek in Israël waren voor het Feest, 
maar ook de 2.500 die via Livestream met ons verbonden waren. De opening in Galilea 
met Joshua Ben Aron en Shilo Ben Hod was fantastisch. Daarna gingen we op naar 
Jeruzalem voor de Optocht van de volken, de vele seminars en de Jeruzalem mars. 
Bijzonder dat er zoveel Israëli’s langs de kant stonden om ons welkom te heten en 
dat wij blij waren om weer terug te zijn in Jeruzalem. Daarna hadden we een dag van 
gebed voor Israël en de volken. Aan het eind een boomplantdag langs de Gazastrook, 
om de mensen daar te bemoedigen. Dat was wederzijds, want deze kibboets is sinds de 
beschietingen vanuit Gaza verdubbeld in aantal: dat is nog eens een pioniersgedachte: 
niet vluchten, maar groeien.
Dat was ook onze ervaring na Corona: dat Israël gewoon blijft bouwen en bouwen, 
zodat de instroom van nieuwe immigranten door kan gaan. Men verwacht het komende 
jaar veel uit Oekraïne, Rusland en Ethiopië. Zie het artikel over Aliyah.

Na het feest hadden we tijd om de projecten te bezoeken in Israël. Het geld dat we 
tijdens het Israëlweekend hadden opgehaald, konden we geven aan welkomst pakketten 
voor de Joden uit Oekraïne. We konden het persoonlijk overhandigen en hen bemoe-
digen met ons bezoek en aandacht voor hen. Lees het verhaal.
Inmiddels zijn er verkiezingen geweest in Israël. De partij van Netanyahu mag weer 
een regering gaan vormen. Duidelijk een ruk naar rechts in Israël, wellicht om Israël 
voor te bereiden op spanningen in de wereld, nu vooral Iran klaar staat om Israël te 
bedreigen.

Terug in Nederland krijgen we de mogelijkheid voor veel spreekbeurten en seminars. 
Blijkbaar is er honger naar wat God aan het doen is in Israël en onder de volken. Zie 
de agenda waar bij u in de buurt een lezing is. Ook iedere vrijdag komt er een lezing 
vrij op YouTube en op Podcast: kunt u gewoon thuis beluisteren. Zie de agenda.
Ook het gebed voor Israël gaat door: iedere maand 280 uur non-stop gebed voor Israël, 
het Midden-Oosten en ons eigen land. U kunt meedoen via: on.icej.org/RoshChodesh 

Jacob Keegstra, 
voorzitter ICEJ Nederland

 VAN DE 
VOORZITTER

De International Christian Embassy Jerusalem werd in 1980 
opgericht als erkenning voor de bijbelse betekenis van 
Jeruzalem en zijn unieke band met het Joodse volk. Tegen-
woordig vertegenwoordigt de ICEJ miljoenen christenen, 
kerken en denominaties voor de natie en het volk van Israël. 
We erkennen in het herstel van Israël de trouw van God om 
Zijn oude verbond met het Joodse volk na te komen. 

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:
• om naast Israël te staan   in steun en vriendschap;
• om de wereldwijde kerk toe te rusten en te onderwijzen 

met betrekking tot Gods voornemens met Israël en de 
landen in het Midden-Oosten;

• een actieve stem van verzoening te zijn tussen 
Joden, Christenen en Arabieren en om de kerken en 
gemeenten in het Heilige Land te ondersteunen.

Vanuit het hoofdkantoor in Jeruzalem bereikt de ICEJ meer 
dan 170 landen, met vestigingen in meer dan 90 landen.

Onze visie is:
• om ieder segment van de Israëlische samenleving te 

bereiken door een getuige te zijn van troost en liefde;
• om voor Israël een actief vertegenwoordiger te zijn van 

denominaties, kerken en gelovigen uit alle landen op 
aarde.

De Christelijke Ambassade is een niet-confessionele, op 
geloof gebaseerde bediening die wordt ondersteund door 
vrijwillige bijdragen van onze leden en vrienden over de hele 
wereld. We nodigen je uit om met ons mee te doen als we 
Israël en het Joodse volk wereldwijd dienen door te doneren 
aan het werk en getuigenis van de ICEJ. 
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FOTO VOORKANT: tijdens het Loofhuttenfeest 
uitdelen van welkomspakketten in Yokneam
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HELP!
Vind jij bijbels onderwijs belangrijk en draag je ons werk 

een warm hart toe? 

Zou jij onze groep enthousiaste vrijwilligers willen versterken 

met het ondertitelen en/of vertalen van video's? 

Je kunt het thuis doen en eventueel krijg je instructies.

Wil je meer weten of je aanmelden?

Neem contact met ons op!



Haar nieuwe woonplaats Beersheva 
(foto Times of Israel)

De zwaar bevochten stad Energodar-Ukraine (foto Agencia Nova)
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EEN ZEGEN OP WIELEN
D O O R  C O R R I E  V A N  M A A N E N

THUISZORG

Al reizend over de wegen van Israël 
vertelt zij het verhaal over hoe ze is 
ontsnapt. Hoe ze van de ene plaats 

naar de andere reisde met gespannen vertra-
gingen als ze weer moest overstappen. Hoe 
een autorit van twee uur nu twaalf uur duurde. 
Toen ze de grens met Polen overstak, moest 
ze enkele dagen vertrouwen op de goedheid 
van vreemden. Hoe het was om zoiets door te 
maken, dat kon Thuiszorg-verpleegkundige 
Corrie zich nauwelijks voorstellen. Ze kijkt 
even naar haar passagier in de auto van de 
Thuiszorg die smakelijk de lunch opeet 
waarvoor Corrie gezorgd heeft. Hoelang 
geleden heeft ze gegeten, vraagt Corrie zich 
af. Maar dan hoort Corrie iets dat haar is bijge-
bleven: "Ik wist vanaf de eerste minuut dat ik 
mijn voeten zette op dit ontsnappingspad, dat 
de God van Israël met mij was, op iedere stap 
van deze angstaanjagende reis. "Een week 
eerder had Corrie een opgewonden en tegelij-
kertijd bang telefoontje ontvangen van Katya 
die in de Oekraïne was geboren. Ze struikelde 
bijna over haar woorden terwijl ze het uitriep: 
"Mijn moeder is uit Energodar gekomen en 
het is een groot wonder. Ze is op weg naar 
Israël!" Inderdaad, Energodar is een stad in 
Oekraïne met een grote nucleaire centrale in 
de nabije omgeving en het was maandenlang 
onmogelijk om eruit te komen.  

Katya, die haar moeder erg miste, was met 
haar echtgenoot naar Israël gekomen vlak na 
hun huwelijk. Ze waren jong getrouwd en 
vrij snel waren drie kinderen geboren, het 
huwelijk kwam onder spanning te staan en 

het echtpaar scheidde. Het was in deze tijd dat 
de Thuiszorg in haar leven kwam met prakti-
sche hulp om haar in deze moeilijke periode 
van haar leven te ondersteunen.  

Een week later belt Katya opnieuw vanuit haar 
huis in Beersheva en deze keer in paniek. 
"Mijn moeder komt morgen aan, maar er 
is niemand die haar van het vliegveld kan 
ophalen."  

Corrie vertelt over de dag van vreugde. "De 
volgende dag rijd ik naar het vliegveld met 
een foto die Katya me had gegeven. De deuren 
van de aankomsthal openen en sluiten terwijl 
ik vol verwachting wacht. Plotseling valt mijn 
oog op een dame die alleen door de deur komt. 
Ze ziet er moe uit en zoekt naar iemand die 
ze niet kent. Het moment dat we elkaar 
herkennen brengt opluchting. Een omhelzing 
en dan stromen de tranen nu de druk van de 
afgelopen dagen plotseling wegvalt doordat ze 
weet dat ze veilig is, ze is in Israël."  

Verdrietig genoeg zijn haar echtgenoot, haar 
zoon en zijn gezin nog in Oekraïne, maar als 
ze eenmaal is aangekomen in Beersheva en 
moeder en dochter en kleinkinderen herenigd 
zijn, is het een emotioneel moment. Er zijn 
geen woorden om uitdrukking te geven aan 
het gevoel van dat kostbare moment, maar 
binnen de vreugdetranen en de omhelzingen 
lagen duizenden onuitgesproken woorden.  

Corrie zegt: "Toen ik terugreed naar Jeruzalem 
was ik me bewust van het karakter van de 

Thuiszorg. Het gaat om relaties, om het 
ingaan op de nood die we zien. Het is zoveel 
meer dan verpleegzorg en het kan tijd en 
moeite kosten zoals de missie van vandaag. 
Voor één moeder maakten we vandaag het 
verschil uit. Een auto werd een voertuig van 
zegen, om dit mogelijk te maken.  

Een paar dagen later hoorde Katya's moeder 
dat haar stad getroffen werd door een enorme 
raketaanval. Het huis van de buren was 
beschadigd en mensen die ze kende werden 
gedood. De tijd gaat verder en – hoewel ze 
het heerlijk vindt bij haar dochter te zijn – ze 
vecht met heimwee en mist haar geliefden die 
achtergebleven zijn.  

Sinds het uitbreken van de oorlog heeft het 
werk van de Thuiszorg er een extra aspect 
bijgekregen. Het is niet alleen assistentie bij 
het omgaan met het dagelijkse leven in Israël 
met alle uitdagingen, maar ook het luisteren 
naar de verhalen van familieleden en vrienden 
die in een door de oorlog verscheurd land 
wonen. We begrijpen maar ten dele wat het 
betekent om te wonen in een oorlogsgebied 
zonder zekerheden.

We weten welke roeping we hebben, om te 
troosten, speciaal in deze tijd van nood. Velen 
die aankomen uit Oekraïne en Rusland lijden 
onder trauma en emotionele pijn. Israël heeft 
de uitdaging om erop in te gaan met de juiste 
hulp. De uitdaging voor ons in de naties is om 
te bidden en te geven, om deel te zijn van deze 
urgente en toenemende Aliya. 

DONEER VOOR THUISZORG: www.icej.nl/doneren



Loco-burgemeester Roman Peres verwelkomt het ICEJ-team in Yokneam.
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De zon scheen een beetje helderder 
voor Oekraïners en andere Joodse 
immigranten op een dag net nadat 

het Loofhuttenfeest half oktober eindigde, 
hoewel sommigen worstelden met hun 
emoties en tranen in de ogen toen volslagen 
vreemden hen liefde en praktische steun 
toonden.

Jacob en Hennie Keegstra van ICEJ-Neder-
land vergezelden Nicole Yoder, vicepresident 
voor AID en Aliyah, en haar assistent Jannie 
Tolhoek naar de Israëlische stad Yokneam, 
gelegen ten zuiden van Haifa. Hun voertuigen 
waren beladen met welkomspakketten en 
cadeaubonnen die liefdevol waren voorbereid 
voor 40 nieuwe immigrantengezinnen.
Jacob en Hennie deelden ook speciale kaarten 
uit om de mensen te zegenen met zegeningen 
die door Nederlandse christenen thuis waren 
geschreven. Deze persoonlijke aandacht 
bracht bij heel wat mensen tranen in de 
ogen.

De loco-burgemeester van Yokneam, 
Roman Peres, begroette het 
ICEJ-team hartelijk en vertelde 
hoe zijn stad 250 nieuwe 
immigranten families heeft 
ontvangen, sinds de oorlog in 
Oekraïne afgelopen februari 

begon. Hoewel de stad altijd immigranten 
heeft ontvangen, is het een nieuw scenario 
voor hen om vluchtelingenmigranten op 
te vangen die moesten vluchten zonder 
enige voorbereidingstijd, alles achter latend. 
Ouderen en jongeren kwamen aan met 
moeders die echtgenoten en andere dierbaren 
moesten achterlaten.

Peres herinnert zich hoe zijn kantoor in de 
begindagen van de oorlog verzoeken om hulp 
ontving voor vluchtende immigranten op weg 
naar Israël. Eerst kwam er een verzoek voor 
een alleenstaande moeder met een kind die 
met slechts twee tassen en haar kind naar 
Boedapest vluchtte. Ze kocht een kaartje 
voor Israël maar werd opgehouden vanwege 
regelgeving voor een PCR-test die ze niet op 
tijd kon krijgen. Peres kon met de relevante 
autoriteiten praten en binnen enkele minuten 

hadden ze haar op de 
vlucht. Toen belde 
een andere dame 
huilend vanwege 

problemen om op een vlucht te komen omdat 
ze niet de juiste goedkeuring van de dieren-
arts had om haar kat mee te nemen. In die 
eerste verwarrende en gekke dagen moesten 
er veel obstakels worden overwonnen om het 
voor de mensen mogelijk te maken om met 
het weinige dat ze hadden zo snel en soepel 
mogelijk te komen.

De uitdagingen gaan vandaag door, maar in 
een andere vorm. Er zijn banen en geschikte 
huisvesting nodig, samen met basisartikelen 
om een nieuw huis te beginnen. Er is ook 
veel trauma te overwinnen. Veel gezinnen 
hebben psychologische zorg nodig, vooral 
voor de kinderen en mensen met speciale 
behoeften. Sommige kinderen kregen kort 
na hun landing in Israël het nieuws dat hun 
vorige school was verwoest en dat vrienden om 
het leven waren gekomen. Wanneer nieuwe 
immigranten in Israël aankomen, worden 
velen eerst ondergebracht in hotels. De stad 
Yokneam wijdde een team aan om naar de 
hotels te gaan en de immigranten uit te 
nodigen in hun stad, en heeft vervolgens hard 
gewerkt om ze zich welkom te laten voelen en 
hen te helpen zich goed te vestigen.

Toen het ICEJ-team de welkomspakketten 
aan de nieuwe immigranten begon uit te 
delen, waren ze ontroerd toen ze ontdekten 
dat er onder de ouderen verschillende over -
levenden van de Holocaust waren die ook 
Oekraïne waren ontvlucht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Georgi, 89 jaar oud, is een Holocaust-over-
levende die werd geboren in Oekraïne. Toen 
de nazi's arriveerden, vluchtte hij met zijn 
moeder en broers naar het Oosten en liet hij 
zijn vader achter - die in het leger zat. Hun 
geboorteplaats werd verwoest tijdens de 
oorlog. Na de oorlog keerden ze terug naar 
hun stad waar ze hun leven herbouwden, en 
Georgi had een 40-jarige carrière als vooraan-
staand arts en docent in Oekraïne.
Helaas leek de geschiedenis zich te herhalen 
voor Georgi op zijn oude dag toen hij opnieuw 
moest vluchten - eerst naar Kiev en vervolgens 
naar Israël. Deze keer vlucht hij echter alleen 
omdat zijn vrouw al is overleden.

Olga – inmiddels een Israëlische burger –  
heeft haar bejaarde ouders die de Holocaust 

ALIYAH & INTEGRATIE

EEN ZONNESTRAAL VOOR JOODSE 
IMMIGRANTEN IN YOKNEAM

D O O R  L A U R I N A  D R I E S S E



GEEF VOOR ALIYAH EN INTEGRATIE: www.icej.nl/doneren

Voorgrond: Nicole met Georgi, Olga in groen, Meira in wit t-shirt. 
Achterzijde: Hennie en Jacob met loco-burgemeester Roman Peres.
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De Russische Aliyah is nog steeds 
gaande, ondanks berichten dat de 
deuren zijn gesloten. Volgens de 

laatste cijfers zijn tussen januari en september 
van dit jaar meer dan 52.000 Joodse 
immigranten in Israël aangekomen. Dit is het 
hoogste aantal sinds de late jaren 1990, toen 
de enorme golf van Sovjet-Aliyah begon af te 
nemen. Van de nieuwkomers van dit jaar is 
50% afkomstig uit Rusland, gevolgd door 
Oekraïne met 26%, Frankrijk 3% en Ethiopië 
3%. De rest is afkomstig uit andere landen.
De Aliyah uit Rusland blijft hoog, ondanks 
de toegenomen controle waarmee het Joods 
Agentschap voor Israël (JAFI) wordt gecon-

fronteerd door de autoriteiten in Moskou. De 
rechtszittingen met JAFI zijn herhaaldelijk 
uitgesteld, wat een positief teken is dat zorgen 
over de opslag en het delen van persoonlijke 
informatie van Russische burgers worden 
opgelost. Op 19 oktober verleende de recht-
bank in Moskou nog eens twee maanden 
voortzetting aan het JAFI in het licht van hun 
bereidheid om deze zorgen aan te pakken.
In de tussentijd zijn er nieuwe processen 
ingevoerd om immigrantenaanvragen te 
onderzoeken en de 'Marom Company' is 
nu verantwoordelijk voor het registreren 
van aanvragen en het verwerken van de 
Aliyah-informatie. Het goede nieuws is dat 

de twee Israëlische consulaten in Moskou 
en Sint-Petersburg hun personeel hebben 
uitgebreid en daarmee de wachttijd voor een 
afspraak hebben teruggebracht van tien naar 
twee maanden.
Tot nu toe heeft de ICEJ dit jaar 3.263 Joden 
geholpen om naar Israël te emigreren, 
inclusief het sponsoren van vluchten en het 
aanbieden van grondtransport voor meer dan 
1.000 immigranten uit Oekraïne.
Ook heeft de christelijke ambassade dit jaar 
geholpen bij verschillende "stille" Aliyah-ope-
raties om bijna 300 Joden uit Ethiopië naar 
huis te brengen. Er worden meer vluchten 
verwacht in het laatste kwartaal van 2022. 
De christelijke ambassade heeft onlangs een 
genereuze donatie ontvangen om te helpen 
met de Ethiopische Aliyah, maar dankzij uw 
hulp kunnen we zoveel meer doen. Wilt u de 
ICEJ meehelpen ?  

ALIYAH & INTEGRATIE

ICEJ HELPT BIJ ALIYAH UIT  
RUSLAND EN ETHIOPIË

hebben overleefd in veiligheid gebracht. Haar 
vader, die 90 jaar oud is, en haar moeder van 
86 jaar hebben een soortgelijk verhaal als 
Georgi. “Vanaf het begin was Israël er om 
met alles te helpen. Ook aan de grens, met 
medische teams. Ze zijn hier erg behulpzaam 
geweest. Het is goed om hier te zijn”, vertelde 
Olga.

“Op een dag realiseerde ik me dat Israël op 
mij wacht”, herinnert Meira zich. “Ik voelde 
dat ik vleugels had en dat ik in Israël moest 
zijn. Ik wendde me tot het Joods Agentschap 
en vond mijn weg naar Polen, waar ik eindelijk 
een vlucht naar Israël kreeg. Ik wil hier de rest 
van mijn dagen blijven."

Terwijl Nicole vertelde over christenen van 
over de hele wereld die van Israël houden 
en hun zorg en steun voor het Joodse volk 
op praktische manieren willen tonen, begon 
Meira te huilen en kleine hartsignalen naar 
Nicole te sturen vanuit de hele kamer.
"Ik heb met de mensen gedeeld wie we zijn, 
waarom we zijn gekomen en hoeveel spijt we 
hebben van de dingen die ze de afgelopen 
maanden hebben meegemaakt", legde Nicole 
na afloop uit. “Naast de steun die we hebben 
kunnen geven voor vluchten, evacuatie en 
hotels zodat ze naar Israël kunnen komen, 
willen we dat ze weten dat we aan ze denken 
en willen helpen om hun weg te vinden 
naarmate ze zich vestigen in het land met dit 

geschenk. We verwelkomden hen en zegenden 
hen dat ze hier in het land een goed leven 
zouden vinden.”

"De meeste mensen die we spraken, vertelden 
dat ze niet van plan waren om Aliyah te 
maken", voegde Nicole eraan toe. "Toch hadden 
sommigen er in een eerder stadium van hun 
leven van gedroomd of hun opties overwogen, 
maar dat ze er pas echt serieus over hadden 
nagedacht tot deze plotselinge wending."

“De cadeaus waren zeer welkom, maar ze 
wilden heel graag hun verhaal vertellen. Het is 
voor hen een emotionele rollercoaster geweest. 
We hoorden veel "spasiba" ('bedankt' in het 
Russisch). Ze waren dankbaar en voelden 
zich gezien. Dat we handgeschreven kaartjes 
uit Nederland hadden en kaartjes ingekleurd 
door kinderen gaf een extra dimensie”, aldus 
Hennie.

“Je wordt op een ochtend wakker met oorlog 
en een geopolitieke situatie die je niet had 
voorzien en hier zijn we – een werelddorp. 
Plotseling veranderden de prioriteiten. Alles 
verandert van de ene op de andere dag”, 
merkte locoburgemeester Peres op. “Zonder 
partners was het ons niet gelukt. Dank aan de 
ICEJ om één van die partners te zijn.”

Blijf alstublieft de Aliyah- en integratie-
projecten van de ICEJ steunen, die een 
verschil maken in het leven van veel nieuwe 
Joodse immigranten in Israël. 
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 van het FEEST 2022

LOOFHUTTENFEEST

Hoogtepunten

We hebben zojuist ons eerste fysieke 
Loofhuttenfeest in drie jaar 
afgesloten met een prachtige 

achtdaagse reis door Israël met het Bijbelse 
thema Het Land van Belofte. 
Meer dan 2.000 christenen uit 70 landen 
kwamen naar Jeruzalem voor het feest, wat 
de terugkeer van het christelijke toerisme 
naar Israël na de corona markeert. Enkele 
duizenden anderen uit ten minste 30 andere 
landen sloten zich bij ons aan via ons speciale 
streamingplatform, velen op kerk- en thuisbij-
eenkomsten over de hele wereld.
Het feest begon in het prachtige Capernaum 
National Park aan het Meer van Galilea, 
waar we twee nachten doorbrachten met het 
aanbidden van de Heer in deze ongelooflijke 
omgeving en het luisteren naar geïnspireerde 
boodschappen van apostel Rene Terra Nova uit 
Brazilië en evangelist Manasa Kolivuso uit Fiji.
Vervolgens gingen we op naar Jeruzalem voor 
vijf dagen met bijeenkomsten, waaronder 
de kleurrijke "Appèl van de Naties" in de 
Jerusalem Pais Arena, de immer populaire 
Jeruzalem Mars, een gebedsdag in 
The Pavilion en een ontroerende 
avondmaalsdienst in de Graftuin.
Elke dag van het feest bevatte 
zowel lokale Israëlische als 
internationale sprekers en 
aanbiddingsleiders. Het brede 
scala aan muzikale artiesten 
zorgde voor een prachtige multi-
culturele aanbidding, die paste in 
de visie van muziekverantwoordelijke 
Vesna Bühler: "het bouwen van een succah 
voor alle naties om zich bij aan te sluiten". 
Dit omvatte een aanbiddingssymfonie- orkest 
uit Duitsland, o.l.v. dirigent Friedemann 
Meussling, samen met zangers en muzikale 
teams uit Australië, Brazilië, Canada, 
Egypte, Fiji, Finland, Duitsland, Ivoorkust, 
Noorwegen en de VS. En ook Trevor Sampson 

uit Zuid-Afrika en twee in Iran geboren 
zangers, die speciaal geschreven liederen in 
het Perzisch en Hebreeuws uitvoerden. Een 
dansgroep uit de Filipijnen deed ook mee aan 
veel van de optredens.
Ondertussen was er een krachtige stroom van 
het Woord van God tijdens de predikings- en 
seminarsessies, waaronder boodschappen 
van dr. Jürgen Bühler, Lou Engle, Andrew 
Brunson, Sergey Shidlovsky, Steve Mirpuri, 
Malcolm Hedding, Peter Tsukahira, David 
Parsons, Stephan Christianson, Calev Myers, 
Benjamin Berger en vele anderen.
Op dag vier begroette de loco-burgemeester 
van Jeruzalem, Fleur Hassan-Nahoum, onze 
pelgrims hartelijk na de moeilijke jaren van 
Covid. "Neem niets voor lief", zei Hassan- 
Nahoum. "Alles kan tijdelijk zijn. Je huis 
is niet per se je kasteel. Alleen God is uw 
beschermer, en dit is wat we vieren op het 
Loofhuttenfeest. We zijn zo vereerd dat jullie 
allemaal onze schuilplaats zijn voor de soms 
vreselijke haat die we vanuit zoveel plaatsen 
over de hele wereld krijgen."

De focus van dag vijf was de zeer 
populaire Mars van Jeruzalem, 

toen enkele duizenden pelgrims 
door de straten paradeerden 

met hun nationale vlaggen 
en traditionele kostuums om 

hun liefde voor Israël uit te 
drukken. De burgemeester van 

Jeruzalem, Moshe Lion, was zo 
blij om weer christelijke bezoekers 

in zijn stad te zien dat hij ICEJ-presi-
dent dr. Jürgen Bühler uitnodigde om samen 
met hem de Mars van Jeruzalem te leiden.
De volgende dag werd een speciale Dag van 
Wereldwijd Gebed gehouden in The Pavilion 
in Jeruzalem, waar de naties samenkwamen 
om te bidden voor hun respectieve regio's 
en voor Israël.
Een ander hoogtepunt was de speciale avond-

maalsdienst in de graftuin. Pastor Andrew 
Brunson uit de VS was de belangrijkste 
spreker, terwijl het avondmaal werd geleid 
door de Arabische pastor Naim Khoury uit 
Bethlehem en de Joodse pastor Avraham Ben 
Hod uit Israël.

Een Scandinavisch echtpaar in de Graftuin 
vertelde hoe ze elkaar drie jaar geleden voor 
het eerst op deze plek 
ontmoetten tijdens 
het feest. "Nu zijn 
we een getrouwd 
stel en vandaag 
vieren we hier 
ons jubileum", 
aldus Lars en 
Randi. "Elkaar hier 
ontmoeten is voor 
ieder van ons een nieuw 
begin geweest. Wij geloven dat God ons een 
gezamenlijk doel en hart voor Israël heeft 
gegeven. Elk bezoek aan Israël is een bijzonder 
intense tijd geweest... Zoals Yeshua zelf als 
kind wenste om in de Tempel te blijven, in 
Zijn aanwezigheid, voelen we hetzelfde en 
zouden we blijven als we konden." 

Op de laatste dag reisden pelgrims uit 50 
landen naar het zuiden van Israël. Van burge-
meester Ofir Libshtein van de Sha'ar HaNegev 
Regionale Raad hoorden we uit eerste hand 
hoe het leven is in de steden en dorpen 
dichtbij de grens met Gaza. Toen de solida-
riteitsbijeenkomst eindigde, werden 1.000 
blauw-witte ballonnen opgelaten als "gebeden 
voor vrede" in het grensgebied van Gaza. 

DOOR L AUR INA DR IESSE

En geniet van de prachtige foto's 
die dagelijks aan de galerij werden 
toegevoegd: feastgallery.icej.org 



Een delegatie uit Duitsland op 
bezoek tijdens het Loofhuttenfeest.
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Vreugde en geluk overspoelden de 
harten van de bewoners van het Haifa 
Home van de ICEJ voor overlevenden 

van de Holocaust tijdens het Loofhuttenfeest, 
toen ze veel bezoekers ontvingen met prach-
tige geschenken en gekoesterde gesprekken.

ONVERWACHT BEZOEK UIT SLOWAKIJE 
Martin en Yulia Herbert uit Slowakije 
bezochten het Haifa Home vlak voordat het 
Loofhuttenfeest begon. Ze kwamen met hun 
dochter en brachten geschenken en goede 
wensen mee uit het enige Joodse bejaarden-
tehuis voor Holocaust-overlevenden in Slowa-
kije. "We hebben over je gehoord en we willen 
je graag wat kleine dingen uit onze creatieve 
workshop geven. We hopen dat ze je gelukkig 
maken", luidde een prachtig versierde kaart van 
de bewoners en het personeel van Ohel David 
in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije.
Inderdaad, hun bezoek bracht zoveel vreugde 
bij onze bewoners. Ze bewonderden het 
handwerk van de bewoners van de Ohel 
David, de creatief beschilderde tassen en ander 
handwerk gemaakt door bewoners van het 
Slowaakse huis, velen van hen ouder dan 90 
jaar. Onze eigen Fanny S., die dagelijks in onze 
kunstkamer te vinden is, ging meteen naar 
haar huis om ze sokken te geven die ze zelf 
had gebreid en liet ze al haar eigen kunst-
werken in haar appartement zien.

LOOFHUTTEN, HET FEEST VAN VREUGDE 
Een prachtig versierde loofhut werd gebouwd 
buiten het Haifa Home, waar bewoners zich 
verzamelden om erin te zitten terwijl ze van 
elkaars gezelschap genoten en het gebod van 

Leviticus 23:42-43 vervulden om in de loofhut 
te "wonen" tijdens het feest.

BEZOEKERS VAN HET ICEJ-FEEST 
Na een lange tijd niet in staat te zijn geweest om 
groepen en bezoekers in het huis te ontvangen, 
hadden we het voorrecht om een Duitse groep 
te verwelkomen die dit jaar het Loofhuttenfeest 
bijwoonde, evenals verschillende donoren die 
in Israël waren en het Haifa-huis met hun 
eigen ogen wilden zien.
Na een bezoek schreef Ann uit het Verenigd 
Koninkrijk: "Ik wil je gewoon zo bedanken dat 
ik gisteren het tehuis voor overlevenden van de 
Holocaust heb kunnen bezoeken. Bedankt dat 
je ons zoveel van je tijd hebt gegeven. Het was 
echt heel bijzonder en het heeft me heel diep 
geraakt. Moge de Heer u zeer rijkelijk blijven 
zegenen en steunen terwijl u deze dierbaren 
zo dicht bij Zijn hart dient".

TREE OF LIFE-PROJECT
Onze ICEJ-verpleegster Christine had het 
briljante idee om een project met de bewoners 
te doen dat de nadruk zou leggen op dankbaar-
heid en de goede tijden die onze bewoners in 
hun leven hebben meegemaakt.
"Er is vreugde, die voortkomt uit een vreug-
devol hart. Maar hoe kunnen een gebroken hart 
en een bittere ziel weer vreugde voelen?", vroeg 

Christine zich af. "Een manier is 
om de goede dingen in het leven 
te onthouden en dankbaarheid 
kan het hart weer doen glim -

lachen”. Het idee was om 
hen te helpen herinneren 
aan hun moed, de hoop en 
kracht die ze hadden om het 
leven opnieuw te beginnen 
na al het lijden dat ze 
doorstonden. 
"Door het project kon 
ik onze bewoners beter 
begrijpen en diepe 

relaties opbouwen. Ik heb 
veel geleerd van hun verhalen 
over moed, liefde en kracht, 
en zie in hen mensen die 

vochten om de weg terug naar het leven te 
vinden na veel lijden", aldus Christine.
Naomi, één van de deelnemers, was erg 
geroerd toen ze probeerde uit te leggen wat 
dit project met haar had gedaan. Trots is ze 
begonnen het verhaal van haar "Tree of Life" 

te vertellen aan elke bezoeker en ze deelt alle 
dingen waar ze zo dankbaar voor is.

NIEUWE BEWONERS 
Zestien nieuwe bewoners uit Oekraïne hebben 
hun weg gevonden naar ons Haifa Home.
Twee van deze bewoners zijn Alexander 
en Irina uit Marioepol, in Oekraïne. 
Alexander werd geboren in Marioepol en 
moest in 1941 met zijn 
gezin vluchten toen 
nazi-Duitsland de 
Oekraïne binnen-
viel. Ze kwamen 
in Armenië terecht 
en hij herinnert 
zich de angst, 
honger en gebrek. 
Van de herfst van 
1941 tot 1944 doodden de 
nazi's naar schatting 1,5 miljoen Oekraïense 
Joden en meer dan 800.000 werden naar 
het oosten verplaatst.
Ze keerden uiteindelijk terug naar Marioepol, 
waar Alexander ingenieur werd en trouwde 
met Irina, die kinderarts was. Er werd een 
dochter geboren. Hoewel ze nu bejaard zijn, 
waren ze nog steeds erg actief toen Rusland 
binnenviel. Ze woonden naast de nu beroemde 
Azovstal-staalfabriek en al snel werd hun leven 
een nachtmerrie met bombardementen, 
honger en gebrek aan de meest elemen-
taire levensbehoeften. Hun leven werd vaak 
gespaard wanneer bommen herhaaldelijk in 
de buurt vielen en ramen en andere delen van 
hun huis vernielden. Op een dag kregen ze 
te horen dat ze hun tassen moesten pakken 
en dat ze binnen 15 minuten zouden worden 
opgehaald om te vluchten. 
Irina vindt het nog steeds erg moeilijk om 
te praten over deze ontberingen. "Dit was 
de enige jurk die ik mee kon nemen", zei 
Irina, wijzend op de kleding die ze droeg. 
Ze kwamen in juni van dit jaar aan in Israël, 
samen met hun dochter, en in september 
verhuisden ze naar het Haifa Home. 
"Mensen zijn heel aardig voor ons geweest", 
zei Alexander met een glimlach. "We hebben 
alles gekregen wat we nodig hadden. Wat me 
het meest verbaasde over Israël is dat ze overal 
bouwen, en het land bloeit... Ik kijk ernaar uit 
om nieuwe dingen te leren en hoop dat we 
nog een aantal goede jaren kunnen hebben 
hier in Israël." 

HAIFA HOME

HAIFA HOME GONST VAN 
VREUGDEVOLLE ACTIVITEITEN

D O O R  Y U D I T  S E T Z



30 JAN -  2  FEB  2023
www.icej.nl/envision

�����������
�������������������

Peter Tsukahira is een bekend

bijbelleraar uit Israël

 

Samen met ICEJ Nederland komt

binnenkort de Nederlandse

vertaling van zijn boek 'Equip' uit.

 

Nu al lezingen op YouTube! 

 

TIP: abonneer je op ons 

YouTube-kanaal: ICEJ Nederland

Elke week nieuwe lezingen!

Nederlands ondertiteld!

Kijk lezingen Peter Tsukahira

Koninkrijk van God    

op ons YouTube-kanaal!

 

 Binnenkort

Nederlandse

vertaling

 ICEJ 
AGENDA
Raadpleeg www.icej.nl/agenda voor de 
meest actuele informatie

SPREEKBEURTEN ICEJ NEDERLAND

20 november 10.00 uur Roosendaal 
Evangelische Gemeente, Benedendonk 2

23 november 19.30 uur Veenendaal 
Evangelische Gemeente De Regenboog,  
De Grote Pekken 11

23 november 20.00 uur Franeker 
VBG De Tabernakel, Prof. Holwardastr. 21

24 november 20.00 uur Kampen 
Broederhuis, Broederstraat 2

27 november 10.00 uur Heerenveen 
Pinkstergemeente, Herenwal 114

30 november 19.30 uur Veenendaal 
Evangelische Gemeente De Regenboog, 
De Grote Pekken 11

3 december 10.30 uur Apeldoorn 
Messiaanse Gemeente Bracha, Zilver-
schoon 110

7 december 19.30 uur Veenendaal 
Evangelische Gemeente De Regenboog 
De Grote Pekken 11

10 december 10.30 uur Zwolle 
VEZ centrum, themaochtend met lunch, 
Rieteweg 12

18 december 10.00 uur Dronten 
Evangelische Gemeente Shekinah 
De Roef 1

 28 december 20.00 uur Franeker 
VBG de Tabernakel, Prof. Holwardastr. 21

IEDERE VRIJDAG
YouTube 19.00 uur nieuwe video
Podcast 19.00 uur nieuwe podcast

IEDERE WOENSDAG
ICEJ Global Prayer 15.00 uur via Zoom: 

on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

IEDERE NIEUWE HEBREEUWSE MAAND
Rosh Chodesh Prayer Call via Zoom:  

on.icej.org/RoshChodesh

IEDERE MAAND
Nieuwsbrief per email, aanmelden: 

www.icej.nl/emailnieuwsbrief

Volg ons op       ICEJ Nederland

DONEREN
Raadpleeg www.icej.nl en/of neem contact 
met ons op voor informatie over schenken, 
(periodieke) giften en legaten.

ANBI
De International Christian Embassy  
Jerusalem, afdeling Nederland is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Ons RSIN-nummer is 006765117.

PLANT EEN BOOM 
OM ISRAËL TE 
VERFRAAIEN EN 
LEVENS TE REDDEN

Op de laatste dag van het loofhuttenfeest 
namen ongeveer 700 christenen uit 50 landen 
deel aan een solidariteitsbijeenkomst met lokale 

Israëlische gemeenschappen langs de grens met 
Gaza. Tevens een symbolische boomplantcere-

monie met Keren Kayemeth Le'Israel (Joods 
Nationaal Fonds).

In samenwerking met KKL/JNF zal ICEJ de 
door branden verwoeste bossen herplanten 

in een groot deel van het Be'eri-bos nabij de 
grens met Gaza, dat zal worden omgedoopt tot 

het "ICEJ-bos". Dit prachtige bos is erg populair 
bij Israëli's, vooral wanneer er een tapijt van rode 

anemonen in het vroege voorjaar bloeit.

Dus, het nieuwe ICEJ-bos zal een blijvende herinnering zijn aan tientallen 
Israëli's van onze steun en zorg voor hun natie. Het project zal eucalyptus, 

tamarisk, breedbladige en andere soorten bomen bevatten die snel groeien, 
het goed doen in de droge omstandigheden, bossig zijn, goede schaduw 
bieden en snel regenereren na branden. Voor US $ 25,00 (inclusief verwerking 
en een digitaal certificaat) zal één boom geplant kunnen worden.

DONEER VANDAAG NOG EEN BOOM: www.icej.nl/doneren


