
Was 2020 een verloren jaar?  
Onze trouwtekst 48 jaar geleden - 1Thessalonicencen 

5:16-18 -  kreeg voor ons het afgelopen jaar een nieuwe 

inhoud  Je altijd verblijden valt niet mee in zo’n crisisjaar. 

En God in alles danken en bidden zonder ophouden was 

soms een echte uitdaging.  

Jongste zoon Stephan 

beleeft als directeur van 

Teen Challenge Nederland 

de nodige uitdagingen en 

overwinningen. Marianne 

en Stephan kregen na 

lang wachten een zoon. 

Tim is een heel vrolijk ventje, zoals je kunt zien!  

Onze dochter Tabitha, dient met haar man Gerhard in 

“Der Fels’ in Mainz, de Gemeente die wij in 1981 hebben 

gesticht. Zij hebben vier volwassen kinderen en 1 klein-

kind. Tabitha volgt parttime een Theologische opleiding en 

dient regelmatig met het Woord in haar Gemeente.  

Oudste zoon Jan - getrouwd met Alla en vader van hun 

zoon Rafael - is pastor in Zaandam, beleeft een enerve-

rend jaar. Sinds de coronatijd komt zijn Gemeente ’s zon-

dags 2 keer met dertig mensen samen. Ondanks alle be-

perkingen beleeft de gemeente een nieuwe bloeiperiode! 

Philip en Minke wonen in het mooie Münsterland, niet ver 

van de grens. Philip is voorganger en hield vanaf de lente 

tot laat in de herfst openluchtdiensten. Ook zijn gemeente 

beleefde een groei. Minke kreeg  promotie als chef-arts in 

een streekziekenhuis. Hun twee kinderen Christian (7) en 

Elise (2) groeien tweetalig op en doen het prima!   

En hoe gaat het met jullie? 

Voor Mies was 2020 voornamelijk een jaar van herstel.  

Zij  heeft nu weer ‘n prachtige bos haar en voelt zich 

steeds beter. Het verblijf in Israël van 100 dagen in het  
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voorjaar was zeer goed voor de gezondheid van Mies! In 

december kreeg Mies uitgebreide controles en het bleek dat 

dat er bij haar geen kankercellen aanwezig zijn. Mies moet 

iedere middag nog een uurtje 

of anderhalf rusten. Zij heeft 

wel last van oedeem in haar 

rechterarm en haar hand is 

ook gezwollen.  

Met mijzelf gaat het goed, al 

voel ik me een beetje als een 

vis op het droge omdat wij 

vanwege de reisbeperkingen noodgedwongen 7 maanden 

onafgebroken in Nederland moesten blijven. Toch is het 

Ajn om ondanks de afstand een zegen te mogen zijn voor 

Israël.  

Het afgelopen jaar had ik 24 predikbeurten in Nederland. 

Tijdens iedere dienst vertel ik ook altijd over ons werk 

voor het Comité Gemeentehulp Israël (CGI). Omdat ik  

wekelijks in contact ben met de Israëlische voorgangers 

kan ik onze Nederlandse achterban op de hoogte houden 

over de geestelijke ontwikkelingen in het Beloofde Land. 

Vooral dit jaar leven de geestelijke leiders in Israël onder 

grote stress.  

De torenhoge huren van de ruimten waar de gemeenten 

samenkomen gaan tijdens de lockdown gewoon door en 

veel voorgangers hebben een groot deel van hun salaris 

moeten inleveren.  

Dat wij in de loop der jaren goede relaties konden ontwik-

kelen met de voorgangers in Israël werpt zijn vrucht af! 

Als het bestuur van 

het CGI vragen heeft 

over bepaalde pro-

jecten kan ik hen 

snel van de benodig-

de informatie voor-

zien.  

Ons grote verlangen 

is om bij de eerste 

gelegenheid weer te 

vertrekken naar ons 

geliefde Israël. Voor-

waarde is dat het land na de lockdown weer opengaat 

en buitenlanders toelaat. Wij hopen in 2021 weer in   

het ritme te komen van vier maal zes weken verblijf in 

Israël. Ook dat blijft een onderwerp van gebed! 

Joodse– en Arabische ex-

verslaafden in Beit Nitzachachon           

in Haifa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM  
Op 12 augustus jl. overleed onze 
geliefde zus en schoonzus Annie 
op de leeftijd van 82 jaar. Dertig 
jaar geleden gaf zij haar nieuw 
gevonden liefde voor de Heer 
handen en voeten. Toen het IJze-
ren Gordijn viel, vergezelde zij en 
haar man Adri ons naar Roeme-
nië voor het brengen van nood-
hulp aan de straatarme bevolking.  
Enkele jaren later verhuisden 
Mies en ik naar Amsterdam om daar te dienen als 
voorgangersechtpaar, en namen Annie en haar man 
onze hulpverlening aan Oost-Europese kerken over. 
Tot vlak voor haar overlijden heeft Annie nog 
(nieuwe) kleding verzameld die wij in Israël doorga-
ven aan Messiaans-Joodse en Arabische voorgangers 
die de kleding uitdeelden in de vluchtelingenkampen 
in Turkije en Griekenland.  

Wij blijven Annie herinneren als onze lieve en betrok-
ken zus, die zich onvermoeibaar heeft ingezet voor 
mensen in nood. Zij mag zich nu voor altijd verblijden 
in Gods Tegenwoordigheid!  

Intensief contact met 
Israël  

Hoogtepunt in het afgelopen jaar 

was ongetwijfeld het organiseren 

van de Noodhulp aan de gemeen-

ten in Israël. Omdat wij geduren-

de de eerste lockdown in Israël 

waren, konden wij voor het CGI 

direct de Messiaanse– en Arabi-

sche gemeenten bezoeken die hulp nodig hadden en op 

korte termijn de hulp organiseren. Ook in 2021 zal de  

noodhulp aan Israël  worden voortgezet omdat het ver-

wachte herstel nog maanden op zich zal laten wachten.  

Annie van Dongen-Barendse 
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Wij willen graag de voorgangersechtparen in Israël die 

onder zware druk staan bemoedigen en sterken. Wij 

hopen om gedurende het nieuwe jaar 2021 een aantal 

z.g. Herstelweekends te organiseren, waarin we deze 

echtparen gedurende drie dagen te gast hebben in het 

Retraitecentrum Beth HaKerem in Migdal.  

Samen ‘fellowship’ hebben, eten, wandelen, met elkaar 

praten en samen hun noden bij de Heer brengen, zodat 

zij weer geestelijk en lichamelijk verkwikt kunnen terug-

keren naar hun woonplaats. Als u op uw hart heeft om 

een van deze weekends te sponsoren, vermeldt u dan bij 

uw gift: ’Herstelweekend’.    
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Training van werkers en leiders  Training van werkers en leiders  Training van werkers en leiders  Training van werkers en leiders      

Retraitecentrum Beth HaKerem in Migdal, Israël 

 

 

 

Pastor Salim Shalash 

uit Nazareth met zijn 

vrouw    


