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HaTikva (hoop) voor iedereen 
vooral voor onze geloofsgenoten

Het CGI is op bezoek geweest bij Project 
HaTikva, een Messiaanse stichting die 

hulp biedt aan mensen die in ernstige finan-
ciële en sociale problemen zitten. Zij bren-
gen Galaten 6:10 in de praktijk: ‘Laten we 
dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen 
het goede doen, vooral voor onze geloofs-
genoten’.

Israël
Gemeentenieuws

Project HaTikva (De Hoop) is ontstaan van-
uit ‘Revive Israel’ een Israëlisch Messiaans 
organisatie met allerlei activiteiten,  
van jongerenwerk en trainingscentra 
tot gemeentestichting. In de gemeentes 
komen veel Joodse mensen die in Jeshua 
zijn gaan geloven door het actieve getui-
genis van de gelovigen. Revive Israel 
heeft al tot veel initiatieven geleid, zoals 
verslaafdenhulp, evangelisatie onder 
moslims, open huis evangelisatie, Jeshua 
Chai TV en sociale en financiële hulp aan 
armen, alleenstaande ouders en holocaust 
overlevenden. 

KanalIseren
Om de materiële hulpverlening te kana-
liseren werd Project HaTikva opgericht, 
een stichting die arme, noodlijdende 
mensen helpt vanuit de gemeenschap 
van gelovigen in Jeshua. Directeur is 
Evan Levine, een 33-jarige Messiaanse 
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Evan en Elisa Levine, met hun twee kinderen



geopend onder de naam HaTikva 
Dental. We ontmoetten directeur 
Evan Levine in de nieuwe tandartsen-
praktijk waar uitsluitend Messiaanse 
professionals werkzaam zijn. Evans 
vrouw Elisa is mondhygiëniste, verder 
werken er twee tandartsen en een 
tandartsassistente. 
‘We praten er eigenlijk liever niet 
over,’ zegt Evan, ‘maar er is veel 
armoede onder Israëli’s die in Jeshua 
geloven. Door onze langdurige hulp-
verlening vanuit de gemeentes en 
Project HaTikva kwamen we steeds 
vaker schrijnende situaties tegen, die 
een direct gevolg waren van het feit 
dat mensen in Jeshua gingen geloven. 
Dingen als uitsluiting uit de Joodse 
gemeenschap en de familie, scheidin-
gen als gevolg van een bekering, het 
verlies van je baan en zelfs proble-
men met de overheid. Je zou kunnen 
zeggen dat de huidige situatie tot op 
zekere hoogte overeenkomt met de 
tijd van de eerste gemeente. Het is 
niet voor niets dat Paulus de gelovi-
gen in Macedonië en Achaje oproept 
om de gemeente in Jeruzalem finan-
cieel bij te staan. Ook toen was er 
vanuit de gevestigde orde weerstand 
tegen de mensen van De Weg. Paulus 
schrijft in Romeinenbrief: 

“Nu sta ik echter op het punt naar 
Jeruzalem te gaan om de heiligen daar 
bijstand te verlenen, want Macedonië 
en Achaje hebben voor de armen onder 
hen een collecte gehouden. Ze heb-
ben daartoe vrijwillig besloten, maar 
ze staan dan ook bij hen in de schuld. 
Immers, omdat de heidenen deel heb-
ben gekregen aan wat de heiligen 
in Jeruzalem in geestelijk opzicht 
geschonken hebben, zijn ze ertoe 
verplicht hen bij te staan in materiële 
zaken” (15:25-27).’ 
levine: ‘Dit is de lijftekst waarop 
Project HaTikva is gebaseerd, met dit 
verschil dat wij niet in Macedonië of 
Achaje wonen, maar in Jeruzalem en 
Israël zelf. Maar wij kunnen dit pro-
bleem als kleine Messiaanse gemeen-
tes in Israël niet alleen oplossen. Dus 
zijn we heel blij met jullie bezoek en 

de bereidheid om ook vanuit Nederland 
mee te helpen.’

acHTergrond
We vragen Evan om iets over zijn eigen 
achtergrond te vertellen. Trots laat hij 
een foto zien van zijn jonge gezin en 
zegt: ‘Ik ben getrouwd met Elisa en we 
hebben twee jongetjes, één van vijf en 
één van twee. Zelf kom ik uit een libe-
raal Joods gezin. We gingen maar twee 
keer per jaar naar de synagoge. Als kind 
kreeg ik wel elke zondag Joods onder-
wijs in de synagoge. Ik kom uit Kansas 
in het midden van de VS, en mijn vrouw 
uit Dallas in de staat Texas. We hebben 
elkaar hier in Jeruzalem, bij gezamen-
lijke vrienden waar we tegelijk logeer-
den, voor het eerst ontmoet. Ikzelf was 
in Jeshua gaan geloven op mijn twaalfde 
en Elisa groeide op in een Messiaans 
Joods gezin. Na terugkeer in Amerika 
hebben we direct contact met elkaar 
gezocht en binnen een jaar trouwden 
we. Er was voor ons als Messiaanse 
Joden eigenlijk geen reden om in 
Amerika te blijven. Ik wilde al vanaf 
mijn bekering naar Israël, maar was toen 
nog te jong. En zo maakten we in 2009 
alija. Hier sloten we ons direct aan bij de 
Messiaanse gemeente Ahavat Jeshua (de 
liefde van Jezus) een paar kilometer ten 
westen van Jeruzalem. Ik werd al snel 
aanbiddingsleider omdat ik een muzika-
le achtergrond heb. Ik heb de opleiding 
bedrijfskunde en management gedaan 
met als specialiteit de muziekindustrie.’

Kun je iets meer vertellen over 
het nieuwste initiatief van 
Project HaTikva, de tandartsen-
praktijk HaTikva dental?
evan: ‘We zijn een particuliere tand-
artsenpraktijk waar iedereen tegen 
betaling kan worden geholpen. Maar als 

Jood die in 2009 alija maakte vanuit 
de Amerikaanse staat Kansas. Als 
bedrijfskundige wist hij zich geroepen 
om dit werk te gaan doen. Mensen 
die de eindjes niet aan elkaar kunnen 
knopen, worden financieel geholpen 
en begeleid. Een gehandicapte vrouw 
kreeg een aangepaste auto, een wer-
keloze kreeg een baan, een alleen-
staande moeder die met grote schul-
den achterbleef na een scheiding, en 
haar huis uitgezet dreigde te worden, 
kreeg hulp en is nu schuldenvrij. Een 
kapster bood zich aan om holocaust 
overlevenden een haute coiffure te 
geven. Het ene na het andere  
initiatief wordt opgestart om goed te 
doen voor iedereen, maar vooral voor 
geloofsgenoten. En zo werd Evan ook 
met het probleem geconfronteerd dat 
veel arme mensen de tandarts niet 
kunnen betalen. En dat terwijl een 
gezond gebit van groot belang is voor 
je verdere gezondheid. 

TandarTsenPraKTIjK 
Sinds oktober 2015 heeft Project 
HaTikva midden in Jeruzalem een 
professionele tandartsenpraktijk 

Boven: Elisa Levine  werkt als mondhygiëniste

‘Er is veel armoede  
onder Israëli’s die in 

Jeshua geloven’



iemand het niet kan betalen, dan sub-
sidiëren we de behandeling zelf. Dat 
is ook de bedoeling van onze praktijk. 
Mensen kunnen bij ons terecht met 
of zonder financiële middelen. We 
doen dit omdat we weten dat God het 
van ons vraagt en omdat veel mensen 
om financiële redenen niet naar de 
tandarts gaan en enorme problemen 
hebben met hun gebit. Goede regel-
matige tandheelkundige zorg is erg 
belangrijk voor de algehele gezond-
heid. Wij maken geen selectie, ieder-
een is welkom. Je begrijpt dat het als 
een lopend vuurtje rondgaat en dat 
steeds meer mensen ons weten te vin-
den. Ze weten ook dat we Messiaanse 
gelovigen zijn, maar dat is voor nie-
mand een probleem. Uiteindelijk gaat 
het in onze praktijk natuurlijk om de 
kwaliteit van de zorg. En we hebben 
ook nog een extraatje voor de men-
sen. Als ze er prijs op stellen, mogen 

ze een gratis Bijbel in hun eigen taal 
meenemen. Bijvoorbeeld Hebreeuws, 
Russisch, Amhari, Arabisch of een ande-
re taal. Want nieuwe immigranten lezen 
toch het liefst in de taal die ze van huis 
uit hebben meegekregen. 

je bent zelf geen tandarts, dus 
hoe kom je erbij om een tand-
artsenpraktijk te beginnen?
evan: ‘Als liefdadigheidsorganisatie 
kregen we regelmatig vragen vanuit 
het veld om mensen te helpen met het 
betalen van hun tandartsrekening. Die 
kosten waren dermate hoog, dat we zijn 
gaan nadenken hoe we deze mensen 
op een andere manier konden helpen. 
En zo kwam het idee van een eigen 
tandartsenpraktijk. Elisa, mijn vrouw, is 
mondhygiëniste zodat we al aardig op 
de hoogte waren van de mogelijkheden 
binnen deze branche. We baden ervoor 
en voelden ons echt geleid om dit te 

gaan opzetten. Het is ook een manier 
om als Messiaanse gelovigen Israël te 
zegenen. 
Professioneel gezien hebben we de lat 
heel hoog gelegd, want we willen het 
beter doen dan de gemiddelde tand-
artsenpraktijk in Israël. Het zal u in 
Nederland misschien verbazen, maar het 
niveau van de tandheelkunde is in Israël 
lager dan in Amerika en West-Europa. 
De technische kant is wel goed ontwik-
keld, maar de zorg voor de patiënten is 

onder de maat. Daar willen wij wat aan 
doen. De tandartsen in Israël krijgen een 
percentage van iedere behandeling. Dus 
ten eerste proberen ze zoveel mogelijk 
mensen te behandelen, en ten tweede 
proberen ze de duurste behandeling uit 
te voeren, zodat ze meer kunnen ver-
dienen. Dat is niet bevorderlijk voor een 
goede patiëntenzorg.
Wij doen het helemaal anders. Onze 
tandartsen krijgen gewoon een salaris 
en geen provisie of percentage van de 
behandelkosten. Daarom kunnen aan 
iedere patiënt meer tijd besteden. Het is 
onze motivatie om de mensen zo goed 

Tandarts bezig met een cliënt

Vandaag ontvingen wij nog een dank je wel, nota bene met 
een boeket bloemen! We behandelden de weduwe van een 
holocaust overlevende, en haar dochter stuurde ons deze 
brief. Hier is de vertaling.

‘Ik schrijf deze brief namens mijn moeder. Ze begon onlangs 
een behandeling in uw kliniek. Ik ken u niet persoonlijk, maar 
uit wat mijn moeder zegt, kan ik zeggen dat jullie bijzondere 
mensen zijn. De warmte die u voor de patiënten toont, en de 
behandeling zelf. Dit is helaas niet zoals vooral oudere men-
sen in ons land zorg ontvangen. Ik kom woorden tekort om 
u, zowel de tandarts als de assistente te bedanken voor de 
warme, persoonlijke zorg die u gaf aan mijn moeder.’

‘Het is niet voor niets 
dat Paulus de gelovigen 
in Macedonië en Achaje 

oproept om de gemeente 
in Jeruzalem financieel 

bij te staan.’



Wij staan voor de ingang van wat ik 
een van de mooiste ruïnes van Israël 
noem, namelijk chorazin. chorazin 
ligt aan de noordzijde van Kinneret, 
zoals het Meer van galilea in Israël 
wordt genoemd. Het is opgetrok-
ken uit antracietkleurig bazaltsteen 
en geeft als ruïne daardoor ook een 
nogal troosteloze indruk. en dat is 
nu precies de sfeer die mij zo aan-
spreekt, en waar ik graag groepen 
deelgenoot van maak. Want als wij 
in chorazin zijn, dan lees ik altijd de 
woorden van jezus: ‘Wee u chorazin, 
wee u, Betsaïda!’ de inwoners van 
chorazin hebben zich nooit willen 
bekeren en daarom zegt jezus, zal 
het in de dag van het oordeel voor de 
inwoners van Tyrus en sidon dragelij-
ker zijn dan voor die van chorazin en 
Betsaïda.

Chorazin is nooit herbouwd. Het ligt 
erbij als een verlaten stad die com-
pleet in verval is geraakt. Aan alles zie 
je dat er sprake was van een zekere 
welvaart. De in onze ogen kleine stad 
heeft een grote synagoge met veel 
beeldhouwwerk, wat een teken is van 
rijkdom. Men zal in Jezus tijd vast 
trots zijn geweest op deze stad met 
haar prachtige synagoge.

In die synagoge staat een fraaie replica van 
de Stoel van Mozes. Op deze stoel moch-
ten de leiders van het volk zitting nemen. 
Het was de meest prominente plaats in de 
synagoge. Vanaf die plek gaven zij hun uit-
leg over de Tora. De Tora staat voor Gods 
onderwijzing over de schepping en zijn 
reddingsplan voor deze wereld. Ook staat 
hierin hoe God via Israël en de Messias de 
wereld zegent. Maar in hun onderwijs kwa-
men de geestelijke leiders daar niet aan toe. 
In plaats daarvan waren zij bezig mensen 
zware lasten op te leggen, en menselijke 
tradities. Zij wilden graag gezien worden 

als de leiders van het volk. Daarom bonden 
zij zich leren gebedsriemen om en liepen 
ze gehuld in hun grote gebedsmantels door 
de straten om door de mensen gezien te 
worden. Zij lieten zich graag door mensen 
begroeten. Het ging om hun eigen traditie, 
eer en trots en niet om het Woord van God. 

Graag laat ik mensen even plaatsnemen op 
de Stoel van Mozes. Want ook wijzelf heb-
ben vaak een eigen mening over de Tora, die 
wij christenen meestal ‘de Wet’ noemen. De 
één vindt dat de Wet door Jezus is volbracht 
en geen zeggingskracht meer heeft. Terwijl 
de ander juist vindt dat de Wet nog volledig 
van kracht is voor iedereen, Jood en niet-
Jood. En door zelf een mening te hebben 
over de Wet, nemen ook wijzelf plaats op 

de Stoel van Mozes. En het is juist de omge-
ving van Chorazin die ons tot nadenken zou 
moeten stemmen en voorzichtig zou moeten 
maken met het geven van onze mening. 
Want ook wijzelf kunnen, net als de leiders 
van toen, onze eigen traditie en onze eigen 
eer hoger achten dan de Tora. En, hoe zou 
het dan voor ons zijn in het oordeel? 

Eigenlijk zouden we Jezus moeten laten 
plaatsnemen op de Stoel van Mozes. Wat 
Hij zegt over de Tora zou onze norm moe-
ten zijn. Jezus zei: ‘Totdat de hemel en de 
aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één 
tittel van de Wet voorbijgaan, totdat alles 
geschied is…’ en ‘...wie ze doet en onder-
wijst, die zal groot genoemd worden in het 
Koninkrijk der hemelen.’ Mensen mogen dus 
al doende leren.
Wel moeten we uitkijken wát we doen en 
leren. Want de Tora bevat voorschriften voor 
offers in een tempel die er niet meer is. En 
over het Paaslam zegt het Woord dat het 
voor eens en voor altijd is geslacht. We kun-
nen dus niet klakkeloos alles maar leren en 
doen. En al zeker moeten wij terughoudend 
zijn in het opleggen van lasten aan anderen. 
Want dan zijn we net als die prominenten in 
de synagoge van Chorazin. En wat is er van 
Chorazin overgebleven? De Stoel van Mozes 
leert ons dus dat de Torah niet is afgeschaft, 
maar moeten we erkennen als het Woord 
van God. Maar ook dat we voorzichtig moe-
ten zijn aan andere mensen tradities op te 
leggen, die niet in het Woord staan en zo 
hun leven verzwaren. Wie durft er dan nog 
plaats te nemen op de Stoel van Mozes?

Ook wijzelf kunnen onze  
eigen traditie en onze eigen 

eer hoger achten dan de Tora

De Stoel van Mozes

mogelijk te helpen voor zo weinig 
mogelijk geld. Het hele winstgevende 
aspect hebben we eruit gehaald. Op 
dit moment krijgt tachtig procent 
van onze patiënten een korting of 
een gratis behandeling, en twintig 
procent betaalt de normale kosten, al 
liggen die bij ons ook iets lager dan 
bij andere tandartsen. We hopen dat 
we in de toekomst met de winst de 
kosten van de niet betalende patiën-
ten kunnen dekken, zodat we niet 
meer afhankelijk zijn van donaties. Nu 

zijn we nog maar drie dagen per week open, 
maar we hopen binnenkort een vierde dag 
toe te voegen.’

Hoe is de reactie van de beroeps-
groep op dit initiatief?
evan: ‘HaTikva Dental is een concept dat 
nog niet bestaat in Israël. Nergens kun je 
gratis naar de tandarts. En natuurlijk is een 
tandartsenpraktijk die is opgezet door een 
Messiaanse liefdadigheidsorganisatie hele-
maal een unicum. Misschien zijn er tand-
artsen die dezelfde hulp gaan bieden. Tot 

nu toe hebben we daar niets over gehoord, 
maar natuurlijk juichen we dat alleen maar 
toe. Als dit een succes wordt, hopen we 
meer van dergelijke klinieken op te zetten in 
Israël, gebaseerd op Messiaanse liefdadig-
heid, de liefde van Jeshua. 
We willen in de toekomst ook financiële 
ondersteuning gaan geven aan Messiaanse 
gelovigen die een opleiding tandheelkunde 
of mondzorgkunde willen volgen. Maar dat 
is nu nog een toekomstdroom.’

Peter de Bruijne

Sieb Buiten



emigreren naar Israel is zwaar.  
je moet er echt heen willen, en 
zelfs dan is het nog zwaar. dingen 
als taal, cultuur, familie en geloof 
zijn enorm belangrijk in het land. 
als Messiaanse familie naar Israël 
komen is al moeilijk, maar voor 
een jonge gelovige die alleen naar 
Israël komt, is het nog veel moei-
lijker.daar heb je echt een dosis 
moed en doorzettingsvermogen 
voor nodig. 

Veel jongeren maken in hun eentje alija 
omdat ze in het Israëlische leger wil-
len dienen. Zij hebben zo hun eigen 
manieren ontwikkeld om te integreren 
en relaties op te bouwen. Ze hebben één 
voordeel: omdat ze bereid waren om van-
uit een veilige en beschermde omgeving 
vrijwillig naar Israël komen, worden ze 
enorm gewaardeerd. Ze zijn niet alleen 
bezig met hun eigen toekomst, maar 
vormen een inspiratie voor de Joodse 
samenleving in Israël en voor het thuis-
front.

naomi
Dit verhaal gaat over zo’n jonge vrouw 
Naomi groeide op in een Messiaanse 
gemeente in Amerika en ging vooral 
veel om met andere gelovigen, een 
beschermd leventje dus. Toen ging ze het 
Israëlische leger in en werd ondergedom-
peld in een cultuur die haar volkomen 
vreemd was.
Naomi zegt: ‘Het was in het begin heel 
erg zwaar om in een seculiere omgeving 
te zijn. Maar na ongeveer een jaar werd 
het gewoon. Als ik in de veilige christe-
lijke setting van thuis was gebleven, had 
ik misschien nooit ontdekt hoe je vrien-
den kunt zijn met niet gelovige mensen. 
Eigenlijk wist ik niet hoe je mensen 
lief kunt hebben terwijl je heel anders 
over dingen denkt. En zelfs nu worstel 
ik af en toe nog met mijn achtergrond. 
Vroeger kon ik zo makkelijk oordelen en 
iedereen over één kam scheren. Ik was 
ook snel ongeduldig als iemand mij niet 
begreep, en dan zei ik harde of onnozele 

dingen. Nu voel ik dat God me leert om 
een vriend te zijn voor anderen, en hoe ik 
anders denkende mensen lief mag heb-
ben, wie ze ook zijn en wat hun achter-
grond ook is. God heeft me ook geleerd 
om alleen op Hem te vertrouwen. Je 
moet wel, als je de enige gelovige bent.’

niet eenzaam
Naomi geeft aan dat ze zich als enige 
Messiaanse gelovige niet eenzaam voelt. 
Ze kan tamelijk open zijn over haar 
geloof. Er is een verandering gaande 
in het denken van veel Israëli’s over 
Messiaanse gelovigen. Nog maar enkele 
jaren geleden kwamen Messiaanse sol-
daten al gauw in een isolement terecht 
als hun geloofsovertuiging bekend werd. 
Maar doordat er mensen uit diverse gelo-
ven en overtuigingen dicht op elkaars lip 
zitten, groeit het onderlinge vertrouwen 
en de kameraadschap. Het lijkt erop dat 
er nu minder vrees is en meer openheid 
voor mensen die in Jeshua geloven. Veel 
seculiere soldaten dienen lang samen 
met gelovigen en er ontstaan dikwijls  
hechte vriendschappen. 

contact met Palestijnen
Naomi was aanvankelijk niet van plan 
het leger in te gaan. Pas nadat ze was 
verhuisd naar Israël besloot ze om zich 
aan te melden. Omdat ze eerste niet wist 
welk onderdeel het meest geschikt voor 
haar was, vroeg ze het in haar gebed aan 
God. Ze voelde zich geleid om te die-
nen in een eenheid die direct in contact 
staat met de Palestijnse samenleving 
met als vereiste de Arabische taal. In 
haar eigen woorden: ‘Ik kwam terecht in 
eenheid die belast is met de visarege-
ling voor Palestijnen om naar Israël te 
reizen. Hiervoor zijn in de Palestijnse 
gebieden (Judea en Samaria) regionale 
kantoren waar aanvragen moeten worden 
ingediend. Mijn taak is buitengewoon 
interessant en vol uitdagingen. Ik voel 
dat ik ben waar God me hebben wil. Ik 
heb de mogelijkheid om Israël zo positief 
mogelijk te vertegenwoordigen tegen-
over mensen die Israël enorm haten, en 

mag zowel hen als Israël helpen om een 
beetje anders over elkaar te denken.’

Moeder
Naomi’s moeder in Amerika had het erg 
moeilijk met haar dochters werk in het 
leger. Ze beleefde veel angstige momen-
ten. Maar sinds ze zelf is komen kijken, 
gaat het veel beter. Naomi: ‘Mijn moe-
der en broer hebben me kort geleden 
bezocht. Nu ze gezien hebben waar ik 
leef en werk, hebben ze meer vertrou-
wen. Binnenkort ga ik de officiersoplei-
ding volgen. En in plaats van nog angsti-
ger te zijn, was m’n moeder erg blij voor 
me. Dit is een grote zegen voor me en 
een antwoord op mijn gebed! 

Bijtekenen
De meeste Messiaanse gelovigen teke-
nen bij. Veel van hen zijn commandanten 
en officieren geworden en hebben de 
onderscheiding ‘uitmuntend soldaat’ ont-
vangen. Hun geloof en toewijding spoort 
hen aan tot dienstbaarheid en succes.
Het dienen in het leger heeft Naomi op 
veel terreinen van het leven geholpen. 
Ze werd gedwongen om de Hebreeuwse 
taal snel te leren en dat gaf haar weer de 
mogelijkheid om veel Israëli’s te ontmoe-
ten en de samenleving beter te begrij-
pen. Het leger zorgde niet alleen voor 
inkomsten, maar opende ook nieuwe 
deuren naar de toekomst. Naomi zegt 
dat de Messiaanse gemeenten in Israël 
haar enorm tot steun zijn. Ze ervaart veel 
liefde en bemoediging. Ze maakt zich 
meer zorgen om haar familie in Amerika, 
en over de manier waarop zij denken 
over haar betrokkenheid bij Israël. Ze ziet 
zichzelf als een soort ambassadeur die 
zowel naar de Palestijnse bevolking als 
naar haar familie en vrienden in Amerika 
een visitekaartje van Israël afgeeft. 
Misschien is het tijd voor hen die niet in 
Israël wonen om te zeggen: ‘kom en zie’!

Bid voor naomi en voor alle toegewijde 
jongeren die net als zij dienen in het 
Israëlische leger.

Met toestemming overgenomen van Kehila News

Het verhaal van een moedige Messiaanse vrouw
na alija het leger in…
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agenda

giften

spreekbeurten
Kijk voor de actuele spekersagenda op: 
www.cgi-holland.nl onder ‘sprekers’.

de Bijbelse kalender *

11-13 juni  Wekenfeest (Shavuot)
2-4 september Israëlweekend, De Betteld  
2-4 oktober  Bazuinenfeest / Nieuwjaar 
  (Jom Terua / Rosh HaShana) 
11-12 oktober  Verzoendag (Jom Kippur) 
16-23 oktober  Loofhuttenfeest (Sukkot)

* Voor deze datering is gebruik gemaakt van de gebruikelijke kalender.

Zie voor alle projectnummers de website 
www.cgi-holland.nl. Giften zonder vermelding van 
projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt 
en ter beoordeling van CGI besteed.

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992 
BIC-code: INGBNL2A

Project: 1747 HaTikvah Project - evan levine

Project: 1730 noodhulp

Veldwade 20a, 3439 le nieuwegein
055-8431904  •  info@cgi-holland.nl

Staf: 
Sieb Buiten • parttime directeur (inhoudelijk)  •  s.buiten@cgi-holland.nl
Timo Erkelens • parttime directeur (operationeel) • t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • parttime administrateur • j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Bestuur: 
Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Frans van Herwijnen, 
Haulerwijk (secretaris); Bram Bleijenberg, Barneveld (penningmeester), 
Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Oplage: 9000 ex.

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Layout:
sjoeal, Sybe de Vos

www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl
lid van www.israelplatform.nl

IsraËlWEEK &
IsraËlWEEKEND

met 
inspirerende
sprekers

Weekend: 2 - 4 september 2016
Week: 29 augustus - 4 september 2016

U bent van 29 augustus – 4 september van harte  
uitgenodigd om de IsraëlWeek en het IsraëlWeekend 
mee te komen beleven op christelijk park de Betteld 
te Zelhem. dit jaar staat de week/het weekend in het 
teken van het thema:

Waarom nu Israël? 
U kunt genieten van een uitgebreid en afwisselend 
programma.

sprekers:
Barry Segal (Israël)
Sieb Buiten (directeur CGI)
Jacob Keegstra (directeur ICEJ)
Richard Vos (directeur NEM)
Jack van der Tang (directeur Pillar of Fire)

Het geheel wordt omlijst met goede muziek van Frank 
en Marlou van Essen, stands met producten uit Israël en 
leuke workshops.

Voor kinderen en tieners zijn er speciale eigen  
diensten. Voor de allerkleinsten crèche.

geef u nu op:
www.betteld.nl/israel2016
Conferentiecentrum De Betteld, Zelhem
Aaltenseweg 11, 7021 HR  Zelhem
Telefoon 0314-627200

Deelname € 45,-
Kinderen 0-4 jr gratis

Kinderen 4-12 j € 25,-
Dagkaart € 25,-


