
Al vijftig jaar één team! 
Samen optrekken is iets prachtigs. Mies 
en ik mogen dat al meer dan vijftig jaar doen. Dat ‘samen’ is 
een groot geheim en de apostel Paulus betrekt dat op Christus 
en de kerk (Efeze 5:31-32). Het is een leerproces, waarin je 
mag groeien in liefde en in dienstbaarheid.  

Dat we dit jaar met al onze kinderen, hun echtgenoten en de 
meeste kleinkinderen ons Gouden Huwelijksjubileum in Israël 
konden vieren, werd door ons ervaren als een groot wonder 
en de vervulling van een hartenwens. Mooier cadeau hadden 
zij ons niet kunnen geven. Het hoogtepunt van ons feest was 
een boottocht van 3 (!) uur op het Meer van Genezareth. We 
konden met z’n allen gezellig eten en drinken, dansen op tradi-
tionele Joodse liedjes, verhalen uitwisselen en… voor elkaar 
bidden en zegenen! Het feest werd afgesloten met een heerlijk 
diner. Verderop vind je een fotoverslag! 
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Plannen is goed… geleid worden is beter ! 
Samen bidden wij voor onze taak in Israël en in Nederland. Als wij in ‘ha Erets’, het Land zijn, 
hebben wij nooit een exact plan dat wij maanden van te voren hebben voorbereid. Uiteraard 
overleggen wij met onze partners van het Comité Gemeentehulp Israël welke mensen, Messiaan-
se Gemeenten en projecten weer aan de beurt zijn om bezocht te worden. Maar dingen lang van 
te voren plannen gaat in Israël anders dan in Nederland. Daarom is het belangrijk om te bidden 
om leiding en bereid te zijn ons spontaan te laten leiden door de Heilige Geest. Dat laatste past 
ook precies bij ons! Het voordeel is dat we drie keer per jaar voor langere tijd in Israël zijn, wat 
ons flexibiliteit geeft om in te gaan op uitnodigingen of plannen om te zetten. 

Wij zijn nu aan het einde gekomen van onze 
derde rondreis door Israël dit 
jaar. Wat ons vooral opviel 
waren de verhalen van men-
sen die pijn hebben. De pijn 
van gevluchte mensen uit 
Oekraïne, de pijn van Joodse 
mensen die de zoveelste 
aanval op hun leven en be-
zittingen hebben overleefd. 
De diepe gevoelde pijn van Arabische Chris-
tenen die weliswaar overtuigde inwoners zijn 
van Israël, maar in hun familie te maken had-
den met verdrijving en verlies van eigendom-

men en meer. Luisteren naar verdriet, zonder klaar te staan met je eigen mening en advies, er-
kenning geven aan pijn, soms is dat alleen al genoeg. En dan, bij een volgend bezoek, weer eens 
langs dat winkeltje lopen en met de eigenaar een praatje maken en dan heeft Mies een boekje 
van Corrie Ten Boom in het Arabisch, dat dan met dankbaarheid wordt aangenomen. We werden 
echte vrienden! Na een Bijbelstudie in een Arabische gemeente over het thema verzoening spra-
ken we met de achterblijvers over actuele gebeurtenissen rondom de Russische inval in de Oe-
kraïne. Een van de mannen gaf een opmerkelijk  commentaar. Hij merkte op dat naast de ver-
schrikkelijke tragedie die zich daar afspeelt er een grote zegen is voor Israël omdat nu vele dui-
zenden Joodse immigranten uit Oekraïne en Rusland komen, waaronder veel gelovigen in Ye-
shua. Er was geen greintje afwijzing bij deze broeder te horen tegenover deze nieuwkomers. Als 
Israëli van Arabische afkomst verwelkomde hij hen van harte!   

 

Erkenning 
geven aan 
pijn is 
soms 
genoeg



Flitsen van ons 
Gouden Huwelijks 

-Jubileum 

 Niet op de afbeeldingen : 
Een paar  van onze 
kleinkinderen en ons 
achterkleinkind konden 
niet komen,  maar ze 
waren toch heel dicht bij 
ons hart! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crisis in Arabische dorpen  
De corona beperkingen zijn verdwenen maar 
een volgende crisis is opgedoken. Het onder-
linge geweld in overwegend Arabische dor-
pen en steden baart grote zorgen voor de 
Evangelische kerken en huisgroepen. Het 
gaat hier niet om de gebruikelijke incidenten 
in de z.g. Westbank, maar in Israël zelf.  Elke 
dag vallen er doden door schietpartijen door 
maf a-achtige benden die bewoners geld 
afpersen en grof geweld gebruiken als ze 
hun zin niet krijgen. Voorganger Ehab Ashkar 
vertelde dat de gelovigen ‘s avonds niet de 
straat op durven te gaan vanwege geweld. 
De huiskringen en samenkomsten worden 
hierdoor heel slecht bezocht. Onze Arabi-
sche broeders en zusters hebben ons gebed 
en bemoediging hard nodig! 

 
Hoopvolle ontwikkelingen  

Hoe werden uw giften besteed? 

Wij gaan door in de kracht die Jezus ons iedere 
keer weer geeft ! 
 

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   

Retraitecentrum Beth HaKerem in Migdal, Israël 


