
Lieve vrienden! 
 

Het jaar 2019 verliep zoveel anders dan we hadden ver-
wacht. Wij hadden weer vier reizen naar Israël geboekt 
om ons werk aldaar in samenwerking met het Comité 
Gemeentehulp Israël te kunnen voortzetten. We bezoch-
ten van het uiterste Noorden tot aan de grens van 
Egypte weer veel Messiaanse– en Arabische gemeenten 
en hadden we mooie ontmoetingen met hun leiders.  
Maar het liep anders dit jaar, zowel in onze familiekring, 
vriendenkring, als in ons persoonlijk leven. Het was 
alsof wij ons in een achtbaan bevonden (gelukkig was 
de Heer erbij)! 
 

Al in het begin van dit jaar werd duidelijk dat de ge-
zondheid van Pierre, de broer van Jan, verslechterde. 
Pierre overleed op1 mei. Een maand later, op Tweede 
Pinksterdag, overleed plotseling de dierbare fietsvriend 
van Jan, Anton Huisman. En op 23 november jl. over-
leed onze geliefde vriend en opa van 2 van onze klein-
kinderen, Paul Hofmann na jarenlang te hebben geleden 
aan de ziekte van Huntington.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Er kwamen nóg meer beproevingen. Op Goede Vrijdag 
19 april ontdekte Mies een knobbeltje in haar rechter-
borst. Mies vertelt: “Ik dacht dat dit knobbeltje er even 
moest worden uitgehaald en dat dan alles klaar was. 
Het liep helemaal anders. Er werd een punctie gedaan 
en wij gingen ‘gewoon’ op reis’. Na drie weken moesten 
we ons werk in Israël onderbreken en zo spoedig mo-
gelijk terugkeren. Onderzoek bracht aan het licht dat de 
tumor kwaadaardig was en dat er ook kankercellen in 
de lymfklieren waren ontdekt. Zo kwam ik van 20 juni  
t/m 31 oktober in een zwaar traject van chemokuren 
terecht. Ik verloor mijn haar, maar niet mijn geloof, mijn 
vrede, en mijn hoop op de Heer, die ik al die tijd erva-
ren heb. In onze trouwringen staat Ps. 23:1 gegraveerd  
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(De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets). En zo was 
het ook: ik werd omringd door fantastische medische 
zorg, het eten bleef mij goed smaken en ik kon van een 
lekker kopje koffie genieten. Ja, er kwamen een aantal 
ongemakken: grote vermoeidheid, en neuropathie aan 
handen en voeten”.  
 

Wij mochten dit jaar ook ervaren hoe goed het is deel uit 
te maken van de grote menigte gelovigen die samen het 
Lichaam van Christus vormen. Van over heel de wereld 
kregen wij berichten van mensen die voor Mies baden en 
dat nog steeds doen. Wij wisten ons gedragen door deze 
gebeden! Wij kregen praktische hulp. Mensen gingen 
voor ons koken en stopten hun maaltijden in de vriezer 
van de kerk. We hebben heerlijk gegeten! En één keer in 
de veertien dagen kregen we huishoudelijke hulp. 
 

Toch nog tussendoor naar Israël  
 

Wij kregen van de artsen toestemming 
om na de chemobehandeling 2 weken 
naar Israël te gaan. Mies heeft heerlijk 
kunnen uitrusten genoten van de mil-
de novemberzon en wandelingetjes 
gemaakt. Gelukkig kon Jan verschil-
lende Messiaanse– en Arabische ge-
meenten in Galilea bezoeken en goede 
gesprekken voeren met geestelijke 
leiders!  
 

Inmiddels is Mies op 4 december geopereerd. Het was 
gelukkig een borstsparende operatie, maar het was een 
tegenvaller dat alle lymfklieren uit de rechteroksel moesten 
worden verwijderd. Voorlopig heeft Mies even geen be-
handelingen tot begin januari, als er drie tot vier weken 
van 15 tot 20 bestralingen volgen. Wij hopen eind februari 
ons werk in Israël voort te zetten!  
 

In het ziekenhuis hebben wij de afgelopen maanden aan 
verschillende verdrietige mannen en vrouwen mogen 
vertellen over de hoop die in ons is!  
 

Er was ook héél goed nieuws! 

Ilvy, ons eerste achterkleinkind, werd ge-
boren op 26 maart. Zij is de dochter van 
Mareike en Enrico en de kleindochter van 
onze Tabitha en haar man Gerhard. Van 
generatie tot generatie bewijst God Zijn 
trouw aan ons. Tabitha is werkzaam als 
pastoraal werker in Der Fels te Mainz, de 
gemeente die wij in 1980 hebben gesticht.  

 

Onze jongste zoon Stephan en zijn lieve 
vrouw Marianne gaven ons op 30 juni een 
verpakt fotolijstje. Het duurde even voor-
dat het kwartje viel. we zagen een echo en 
een datum.. Tranen van blijdschap deze 
keer! Begin februari 2020 verwachten  
Marianne en Stephan hun eerste kindje! 
Een grote gebedsverhoring ! 

  



Troost en bemoediging te brengen  aan Israël (Jesaja 40:1)   

Brugfunctie: tussen  volgelingen van Jeshoea  in Israël en de kerken in Nederland  

Training van werkers en leiders   

Retreat Center Beth HaKerem in Migdal, Galilee 

Voor hun werk in Israël hadden Jan en Mies Barendse een basis nodig. Met het schitterend gelegen retraite centrum 
Beth HaKerem in Migdal, dat zich bevindt vlakbij het Meer van Genesareth, hebben Jan en Mies al weer zes jaar lang 
een partnerschap. Door de vele contacten die Jan en Mies in de loop der jaren in heel Israël hebben opgebouwd, 
maken steeds meer Messiaanse Gemeenten uit het land zelf, gebruik van de mogelijkheden die dit retraite centrum 
biedt, zoals weekends voor Alpha-cursisten, trainingsdagen voor werkers van een gemeente etc. Maar ook steeds 
meer groepen uit Amerika en Europa en zelfs uit Azië komen naar Beth HaKerem, vanwege de unieke geestelijke 
atmosfeer, die een hotel onmogelijk kan bieden. De bezoekers zijn altijd lovend over de comfortabele faciliteiten, het 
heerlijke eten en het unieke uitzicht op het meer. Als u geïnteresseerd bent om met een kleinere of middelgrote groep 
(tot 40 personen) naar Migdal te komen en dat een onderdeel te maken van uw Israël-reis, neem dan even contact 
op met Jan Barendse. Hij is een ervaren tourleader, opent met u de Bijbel op de plaatsen waar Jezus en de profeten 
wandelden en zorgt er ook voor dat u ook een ontmoeting krijgt met Israëlische volgelingen van Jezus!  

Wij vertegenwoordigen  
het Comité Gemeentehulp Israël 
 

Jan Barendse is sinds 1993 verbonden met het CGI, 
het Comité Gemeentehulp Israël. Van 1993 tot 2012 
diende hij als voorzitter, en daarna als vertegenwoor-
diger van het CGI in Israël. Een soort ‘ambassadeurs’-
functie, zowel naar de Messiaanse– als de Arabische 
gemeenten in Israël, maar ook voor Nederland naar 
kerkelijke gemeenten en gemeenschappen.  

Ondanks dat de laatste drie reizen vanwege de ziekte 
van Mies korter waren dan de 
afgelopen jaren vonden er in 
2019 meer dan 30 bezoeken 
plaats aan leiders van ge-
meenten in Israël. Dit bracht 
ons letterlijk van het uiterste 
Noorden tot aan de kibboets 
Nitsane Sinai aan de Zuid-
grens met Egypte gelegen 
kibboets bij het Bijbelse            
Kades Barnea. Over dit  
bijzondere bezoek willen wij 
iets meer vertellen.                                 

Een paar dagen voordat wij naar de Negev-woestijn 
vertrokken, hadden wij een ontmoeting met Victor Ka-
lisher, directeur van het Israëlische Bijbelgenootschap. 
Hij vertelde enthousiast over de verschillende pro-
jecten van het Bijbelgenootschap, o.a. de uitgave van 
een Hebreeuwse studiebijbel (dit project is onlangs 
ondersteund met een royale gift van het CGI). Vlak 
voordat wij afscheid namen vertelden wij dat wij naar 
enkele adressen gingen in de Negev woestijn. “Kun je 
dan een paar dozen met Bijbels en kinderboeken voor 
deze gemeenten meenemen? Ze hebben daar een grote 
behoefte aan”. De ‘enkele’ dozen bleken een afgeladen 
kofferbak van onze oude Mitsubishi te worden. Overal 

waar we kwamen werden de Bijbels en kinderboeken 
met grote dankbaarheid afgenomen. Bij een parkeer-
plaats, vlakbij een van de grootste kraters ter wereld, 
stopten wij om even te pauzeren. De overvolle koffer-
bak trok de aandacht van een 
buschauffeur. Hij vroeg wat ik bij 
me had. Hij was heel nieuwsgierig 
en vroeg me heel omslachtig of 
hij ook zo’n mooie Bijbel mocht 
hebben. Hieruit volgde een ge-
sprek met deze Joodse buschauf-
feur die na zijn militaire diensttijd 
naar India was gegaan om, zoals 
hij zei, ‘de waarheid te zoeken’. 
Dit gaf Jan de vrijmoedigheid om het gesprek te 
brengen op de Redder van Israël, Jeshoea, die van 
zichzelf heeft gezegd dat Hij de Weg, de Waarheid en 
het Leven is’. Hij had van Hem verschillende keren 
gehoord door Christenen die in zijn bus zaten. Het 
werd een heel serieus gesprek en een ontmoeting die 
we voor geen goud hadden gemist! En natuurlijk 
kreeg deze ‘zoekende’ buschauffeur zijn Bijbel. Je had 
de brede glimlach van deze man moeten zien! 
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met Avishai Pinchas            
in Kadesh Barnea 



Ook dit jaar hadden we veel bijzondere ontmoetingen. Een kleine bloemlezing! 

Wij willen u hartelijk danken voor uw gebeden en ondersteuning voor ons werk. Ook hartelijk dank voor                  
de vele mailtjes en de vele bemoedigingen op WhatsApp en Facebook. Dit heeft ons enorm gesterkt toen het 
jaar moeilijker was dan we hadden verwacht. Bovenal willen wij God danken; Hij droeg ons al die tijd !  

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een 2020 waarin wij allen getuigen mogen zijn                                   
van het Licht dat naar een verloren wereld kwam! 

Jan en Mies Barendse, Encouragers Unlimited 

 

Tel-Aviv: Heropening van Dugit,                      
het Vissersbootje 
Pastor Avi Mizrachi is de voorganger van de gemeente 

Adonai Roï. Geïnspireerd 
door het succes van 
Nederlandse Christelijke 
koffiebars begon hij al in 
de 90-er jaren met 
Dugit, een koffiebar in 
het hartje van miljoenen-
stad Tel Aviv. Door aller-
lei tegenstand van reli-
gieuze zijde moest Dugit 

worden opgegeven. Op een andere locatie, vlakbij de 
ruimten van de gemeente, ging Dugit verder, totdat 
ook daar het huurcontract niet werd verlengd onder 
druk van ultra-orthodoxe zijde. Vorig jaar bleek dat de 
eerste locatie van Dugit te koop was. Met hulp van 
sponsoren in het buitenland werd de aankoop moge-
lijk. Na maanden van bureaucratische vertraging om de 
noodzakelijke vergunningen te verkrijgen kon het nieu-
we Dugit eindelijk worden geopend. De inrichting geeft 
de indruk van de laatste Starbucks; een groter contrast 
met de koffiebar van 25 jaar geleden kon er niet zijn. 
Het gesprek met Avi Mizrachi dat hierop volgde was zo 
hartelijk als altijd. Avi is gepassioneerd om in zijn stad 
het Licht van Jeshoea te laten schijnen. De nood is 
groot in Tel Aviv. Het is een open en gezellige stad, 
maar tegelijkertijd is hier een grote concentratie van 
drugsgebruik en prostitutie en gaat de stad er trots op 
om gay-capital van de wereld te zijn.  

Mies en ik hadden hierna een open gesprek met één 
van de gasten. Het was ‘n jongeman die al het een en 
ander van Europa had gezien en terecht kritische vragen 
had over het Christendom. Wij mochten vertellen dat 
Jezus navolgen niet betekent je Joods-zijn te verliezen, 
maar dat het een relatie is met de Messias van Israël.    

 

Shmuel Aweida, een man van vrede 
In het hartje van de historische 
German Colony in Haifa vinden 
wij Beit Eliyahu, een Messiaanse 
gemeente, die 1948 werd ge-
sticht. De eerste leden waren 
overlevenden van de Holocaust. 
Shmuel Aweida heeft de unieke 
positie als een Arabische Israëli 
die de pastor is van een voornamelijk Joods-Messiaanse 
gemeente. Zijn ouders zijn ’believers’, een term die in 
Israël wordt gebruikt voor volgelingen van Jezus. Smuël: 
‘Alhoewel Arabisch onze moedertaal is, groeiden we op 
in de Hebreeuwse cultuur, spraken we thuis onderling 
altijd Ivriet en gingen wij naar Hebreeuwse scholen”.  

Een hart voor Iraanse vluchtelingen in de 
Vlakte van Jizraël  
Pastor Israel Naftali en zijn vrouw Ilana gaan geregeld naar 

 

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken om Mijn 
Jeshoea (mijn Redding) te brengen tot aan de verste 
uithoeken van de aarde. (Jesaja 49:6:b letterlijke vertaling) 

Arabische Christenen helpen Syrische 
vluchtelingen 
Pastor Boutros Ghrayeb en zijn vrouw Remona uit Haifa 
gaan geregeld naar een ánder niet nader genoemd 
buurland om daar Bijbelstudie te geven aan een grote 
groep nieuwe Christenen in 
de Syrische vluchtelingen-
kampen. Wij mochten dit 
sympathieke echtpaar ook 
helpen door splinternieuwe 
kleding uit Nederland mee te 
nemen. Vanuit Israël wordt 
het Licht van Jeshoea  
verspreid! 

 

“Natuurlijk ben ik mij bewust van het Arabisch-Israëlisch 
conflict. Maar mijn identiteit als gelovige was altijd het 
belangrijkste van wie ik ben. Ik geloof in de Schrift en 
wat God zegt over Israël, heeft een grotere invloed op 
mijn leven gehad dan wat mensen over Israël zeggen.  
Ik ben nu de voorganger van de Messiaanse gemeente 
waarin ik opgroeide en die voornamelijk bestaat uit 
Joodse Israëli's.  

Dikwijls wordt ik aangezien voor een Joodse Israëli en 
soms worden mensen boos op me als ik hen vertel dat 
Jeshoea de Messias is. Als ik dan zeg dat ik een Arabi-
sche Israëli ben, beginnen ze te luisteren naar Gods 
plan om de wereld te redden. Er is een betere weg dan 
de vijandigheid en verdeeldheid waar wij in Israël zo 
dikwijls tegenaan lopen”.    


