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Messiaanse gemeenten
1754 AKKO Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1711 ARAD Kehilat Arad - Yo-Yakim & Debbie Figeuras
1798 ARIEL David en Leah Ortiz
1777 ASHDOD Kehilat Beth Hallel - Israel Pochtar
1710 BE’ERSJEVA Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
1716 BE’ERSJEVA Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1745 HAIFA Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis 
1795 HAIFA HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar 
1796 HAIFA Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767 JAFFA Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
1702 JERUZALEM Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731 JERUZALEM Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1746 JERUZALEM Kehilat Even Yisrael - Victor & Julia Blum
1759 JERUZALEM Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
1763 JERUZALEM Kehilat Melech HaM’lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765 JERUZALEM King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769  JERUZALEM  Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782 JERUZALEM Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1756 JERUZALEM Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1744 JIZREËL VLAKTE Kehilat Shar HaEmek - Israel & Shlomit Harel
1714 KARMIËL Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1737 KARMIËL Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1727 KFAR SABA Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo 
1741 KIRYAT SHMONA Kehilat Rivers of Living Waters - Adil & Margareth Sapir
1718 KIRYAT YAM Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715 NAHARIJA Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717 NAHARIJA Kehilat Naharija - Ruth Nessim 
1794 NAZARETH Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749 NETANJA Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778 PETACH TIKVAH Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739 RISHON LEZIJJON Kehilat Chesed Ve’Emet - Baruch Maoz
1792 SHFAR’AM Ehab & Magda Ashkar
1728 TEL AVIV Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708 TEL AVIV Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748 TEL AVIV Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1735 TIBERIAS Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753 TIBERIAS Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri 

1704  ARAD  Ark in the Negev, Polly Sigulim
1725 EILAT The Shelter - John & Judy Pex
1732 EIN KEREM Beit Netanel - Rachel Netanel
1712 HAIFA Beit Nitzachon - E.Benson
1742 HAIFA Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1751 HAIFA Even Haëzer Home
1709 JAFFA Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706 JERUZALEM Be ád Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1723 JERUZALEM Musalaha - Salem Munayer
1726 JERUZALEM Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736 JERUZALEM Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747 JERUZALEM Revive Israël - Asher Intrater
1752 JERUZALEM Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758 JERUZALEM Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760 JERUZALEM Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1775 JERUZALEM Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1776 JERUZALEM Israël College of the Bible - Erez Soref
1780 JERUZALEM Peter & Nellie Spaander 
1786 JERUZALEM Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1790 JERUZALEM Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781 KADES BARNEA  Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi

Messiaanse bedieningen

Giften: Wilt u bij elektronisch overboeken een 
projectnummer aangeven? 
Als u met de acceptgirokaart geld overmaakt, 
wordt het als algemene gift geboekt.

De hitte slaat ons tegemoet als we de deur van 
de auto openen en tegelijk horen we een kako-
fonie van kinderstemmen. Vrolijk rennen ze over 
het terrein terwijl een podium wordt klaarge-
maakt waarop straks een demonstratie kracht-
patsen zal worden gegeven door Amerikaanse 
sport-evangelisten van Athletes in Action. De 
kinderen komen uit de wijde omtrek, Joodse 
en Arabische kinderen, maar ook kinderen van 
vluchtelingen uit Soedan en Eritrea, die op het 

Het is midden in de zomer als 
we de schaduwrijke oprijlaan 
naar Or HaCarmel oprijden, het 
terrein op de top van de beroemde 
Karmelberg waar Elia ooit de 
priesters van Izebel uitdaagde en 
de Eeuwige opnieuw zijn macht 
toonde aan het Joodse volk. 

Licht vanaf de Karmelberg 
Ruim twintig jaar Or HaCarmel

Steeds meer jongeren willen graag naar Israël om mensen te 
zegenen en te bemoedigen. Ze verlangen naar diepgang, een 
aanraking van God en natuurlijk een mooie vakantie. Helaas 
kunnen ze alleen tijdens de schoolvakanties wanneer de 
prijzen extra hoog zijn. 

Ouderen die Israël een warm hart toedragen en jongeren 
willen stimuleren naar Israël te gaan kunnen hun bijdrage 
storten in het CGI Stimuleringsfonds Jongerenreizen. CGI 
Jongerenreizen worden dan mede gefinancierd vanuit dit 
stimuleringsfonds waardoor het binnen het bereik komt van 
veel meer jongeren.  

Hebt u een hart voor Israël én een hart voor jongeren? 
Stort dan nu uw bijdrage of legaat ten behoeve van het CGI 
Stimuleringsfonds Jongerenreizen (o.v.v. Project 1704) op 
rekeningnummer 4651992 t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël, 
Heerhugowaard. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.

Help jongeren naar Israël!

Inspiratiereis voor 
gemeenteleiders
 
Een reis naar Israël inspireert je voor het 
leven. Maar wie de gemeenteleiders laat 
deelnemen aan een gemeenteleiderssreis 
naar Israël inspireert daarmee de hele 
gemeente.

Het CGI start vanaf 2013 met 
gemeenteleidersreizen. Onder leiding van 
een geestelijke inspirator en met behulp 
van een Nederlandstalige gids bezoeken 
we indrukwekkende Bijbelse plaatsen. Ook 
brengen we u in contact met de leiders van 
Messiaanse gemeenten. 

Zo’n reis vraagt veel voorbereiding. Niet 
alleen voor de reisleiding, maar vooral 
voor de gemeenteleiders en de gemeente. 
Daarom wil het CGI in een zo vroeg mogelijk 
stadium op de hoogte zijn van gemeenten en 
gemeenteleiders die belangstelling hebben. 

Meldt u zich daarom alvast aan (zonder 
verplichtingen) als belangstellende. 
Dan houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Opgave via de website  
www.cgi-holland.nl of per e-mail reisbureau@
cgi-holland.nl

Israël
Gemeentenieuws

Postbus 1089, 1200 BB Hilversum
Tel. 0527 686 981  •  info@cgi-holland.nl

Directie: 
Sieb Buiten  •  s.buiten@cgi-holland.nl  •  Tel. 06-24320670

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Bestuur: 
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen 
(secretaris); Peter Grim, Wateringen (penningmeester), Jan Barendse 
Sr., Amsterdam; Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Giften en abonnementsbijdragen over te maken op: Rekeningnr.  
465 19 92, t.g.v. Comité Gemeentehulp Israël, Heerhugowaard.  
Wilt u speciaal geven voor een bepaalde gemeente, bedie ning of 
actie, vermeld dan het projectnummer bij uw over making.  
Alle giften zijn belastingaftrekbaar. Betalingen vanuit het buitenland: 
IBAN nummer NL19 INGB 0004651992, BIC-code: INGBNL2A

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl

Lid van: www.israëlplatform.nl

Adrie en Edith Vermeulen 
nemen na 27 jaar afscheid van CGI

Ooit vroeg de initiatiefnemer van 

het CGI, Hans Murris, aan Adrie 

Vermeulen of hij de administratie en 

het adressenbeheer van het comité 

wilde verzorgen. Het is nu 27 jaar 

later en Adrie en Edith Vermeulen 

uit Heerhugowaard hebben hun taak 

met liefde en toewijding al die jaren 

uitgevoerd.

Adrie studeerde onder andere aan 

de Centrale Pinkster Bijbelschool 

en raakte na zijn studie steeds meer 

geïnteresseerd in computers. Veel 

zendingsorganisaties en stichtingen 

maakten in de loop der jaren gebruik 

van zijn vakkennis op administratief 

en ICT-gebied. Intussen hielp Edith, 

die werkte als verloskundige, in 

haar vrije tijd vele uren mee met het 

klaarmaken van de verzendingen en 

andere hand en span diensten.

Het meest opmerkelijke is dat Adrie 

altijd een mensenmens is gebleven. 

Iemand die, beter dan welke computer 

ook, de link weet te leggen tussen het 

persoonlijk contact en de onpersoon-

lijke gegevens in computerbestanden. 

Nu Adrie met pensioen gaat, zal die 

gave enorm worden gemist als andere 

mensen zijn werk zullen overnemen. 

Ook zijn liefde voor Israël is onver-

vangbaar. Adrie en Edith weten zich 

nauw betrokken bij Israël, al is het 

alleen al omdat Ediths familie alles 

deed om de Joden in de oorlog tegen 

de nazi’s te beschermen. Dat is een 

erfenis die je leven bepaalt.

Om nog een lijntje vast te houden 

met Israël blijft Adrie voorlopig een 

aantal persoonlijke vrienden in Israël 

helpen. Maar mede dankzij de inzet 

van de Vermeulens is het CGI daar te 

groot voor geworden. Hij had er de 

laatste jaren een halve dagtaak aan. 

Wij danken Adrie en Edith heel harte-

lijk voor hun onvermoeibare inzet en 

toewijding aan het werk van CGI en de 

Messiaanse beweging in Israël.

Wij wensen jullie Gods zegen en een 

welverdiende rust.

Ook namens het bestuur, shalom.

Sieb Buiten, directeur.



is enige tijd geleden ook een 
Ethiopische gemeente in Haifa ont-
staan van bekeerde Falasha’s, dus 
Joden uit Ethiopië. David weet te 
vertellen dat er in Ethiopië zelf op dit 
moment een opwekking plaatsvindt, 
waarbij ook veel Falasha’s tot beke-
ring komen.

Muziek en aanbidding
Karen wil nog graag iets kwijt over 
een nieuwe ontwikkeling in de 
HaCarmel gemeente op het gebied 
van muziek en aanbidding: ‘De Heer 
geeft ons de laatste tijd een golf van 
nieuwe aanbiddingsliederen. Vooral 
jonge gelovigen worden geïnspireerd 
door de heilige Geest om liederen te 
schrijven. Prachtige liederen die echt 
vernieuwing geven in de Messiaanse 
beweging. Dit is een nieuwe ontwik-
keling die is ontstaan vanuit onze 
opdracht om ook een gebedshuis 
te zijn voor heel Noord-Israël. We 
zien dit principe ook bij Mozes die 
op de berg zijn staf omhoog moest 
heffen, terwijl het volk in het dal de 
strijd tegen Amalek voerde. De Heer 
heeft ons geroepen om eenheid te 
bewerken in het Lichaam van Jeshua 
in Noord-Israël. Aanbidding is daar 
een uiterst belangrijk onderdeel 
van. We ervaren dat God ons heeft 
geroepen om een schild van geloof en 
een schild van aanbidding op te hef-
fen tegen alles wat zich tegen Israël 
keert, met name vanuit het noorden. 
Een aantal jongere aanbiddingsleiders 
heeft werkelijk een roeping van de 
Heer ontvangen om dit te doen. Eén 
keer per maand, op donderdagavond, 
komen we met aanbiddingsleiders 
uit heel Galilea bij elkaar. Het is 
niet alleen een interkerkelijk, maar 
ook multicultureel gebeuren, met 
Arabieren, Joden uit Rusland, Europa, 
Amerika, Ethiopië, Libanese chris-
tenen enz. enz. Het is een nieuwe 
impuls van onze oude visie op basis 
van Efeziërs 2:21 en 22 over Joden 
en heidenen die God in Jeshua tot 
één volk heeft gemaakt dat voor 
Hem strijdt. Terwijl we deze nieuwe 
uitstorting van de Geest zien, gaat 
het evangelisatiewerk in de stad en 
het werk onder drugsverslaafden en 
vluchtelingen gewoon door. Maar wel 
gedragen door deze geest van aanbid-
ding en vrijmoedigheid, die over ons 

zegen strekt zich ook uit tot ver bui-
ten de grenzen van Israël. Vooral het 
werk van het Mount Carmel School 
of Ministry onder leiding van Peter 
Tsukahira is in veel landen, waaronder 
Nederland, bekend geworden. Twee 
keer per jaar wordt op de Karmel een 
twaalfdaagse cursus gegeven waarin 
voornamelijk buitenlanders onderwijs 
krijgen over de relatie tussen het 
Oude en Nieuwe Testament en het 
moderne Israël. Bij de cursus hoort 
ook een studiereis door Israël waarin 
plaatsen worden bezocht, die belang-
rijk zijn voor een Bijbels profetisch 
inzicht.
Peter Tsukahira zegt: ‘Het is geweldig 
bemoedigend voor cursisten om te 
ontdekken dat het herstel van Israël 
als moderne staat een vervulling is 
van oude profetieën. Het toont aan 
dat God nog steeds dezelfde is als in 

de tijd van de Bijbel. God houdt zich 
aan zijn verbond. De meeste cursis-
ten ervaren dat de cursus hun leven 
verandert. Het verandert hun wereld-
beeld en hun manier van Bijbellezen. 
Er wordt een totaal nieuwe dimensie 
aan hun geloofsleven toegevoegd. Dit 
is al weer het elfde jaar dat de Mount 
Carmel School of Ministry bestaat. 
Ik denk dat nu ongeveer drieduizend 

wordt uitgestort. Jeshua’s naam wordt 
verheerlijkt. Alles gaat om zijn eer.’

Intens dankbaar
David vult aan: ‘Er gebeurt zoveel. Als 
ik alleen al denk aan de jongens die 

ooit als drugsverslaafde in het Huis 
van Overwinning kwamen en die nu 
na een jaar of tien in de leiding zitten 
van het gemeentewerk, getrouwd zijn, 
kinderen hebben en goede huisva-
ders zijn. Ik ben intens dankbaar dat 
God zo direct heeft ingegrepen in het 
leven van deze mensen, die ooit door 
de maatschappij waren opgegeven. 
Daar is alles mee begonnen, nu een-
entwintig jaar geleden: Zorgen voor 
de mensen aan de onderkant van de 
maatschappij. Als een barmhartige 

Samaritaan je bekommeren om men-
sen in nood. Dat is de basis van onze 
gemeente. Zo begon het bij ons aan 
huis in de binnenstad van Haifa. We 
hebben die bewogenheid geërfd van 
de man die zich destijds ook over ons 
heeft ontfermd toen wij nog in de 
wereld leefden, David Wilkerson. Het 
stokje is overgedragen. David en zijn 
vrouw zijn inmiddels overleden. Maar 
de Heer gaat verder met zijn werk. Hij 
is trouw en vol erbarming.’

Media-afdeling
‘O ja,’ zegt David, ‘ik zou het bijna ver-
geten. Sinds vier jaar hebben we ook 
een media-afdeling die een prachtig 
werk doet via internet en andere 
media. Vooral het internetwerk neemt 
een enorme vlucht. We hebben een 
speciale site met getuigenissen van 
Joden die tot geloof in Jeshua zijn 
gekomen, www.medabrim.org.il. Als 
je het leuk vindt, kun je hierop kijken, 
ook al is het natuurlijk voor negentig 
procent Hebreeuws. De reacties die 
binnenkomen zijn hartverwarmend. 
Mensen willen meer weten over 
Jeshua, de Joodse Messias. Israël staat 
aan de vooravond van een geestelijk 
ontwaken. Daarom is jullie gebed in 
Nederland zo belangrijk. We zijn heel 
dankbaar voor zulke vrienden.’  

mensen de cursus hebben gevolgd. 
Ze zijn enthousiaste supporters van 
Israël geworden in hun eigen land en 
organiseren conferenties en seminars 
over dit onderwerp. De grootste con-
ferentie die tot nu toe werd gehouden 
was in Maleisië met 1500 etnisch 
Chinese christenen.’

Laatste ontwikkelingen
Als we David en Karen vragen naar 
de laatste ontwikkelingen, noemen 
ze in de eerste plaats de nieuwe 
Hebreeuws-talige gemeente Karem-
El die vier jaar geleden is ontstaan 
onder leiding van Dani en LuAnne 
Sayeg. Aangezien Dani een echte 
Sabra is, dus iemand die in Israël 
geboren is, spreekt zijn stijl veel 
Israëli’s aan. Een sabra is een vrucht 
met een stekelige buitenkant en heer-
lijk zacht vruchtvlees. En zo zijn ook 

de Israëlische Sabra’s. Vaak wat ruw 
en onderkoeld, maar heel warm en 
hartelijk als het ijs is gesmolten. 
Ook nieuw is het feit dat de 
Soedanese vluchtelingen, die in het 
vrouwen-opvanghuis Or HaCarmel 
zeven jaar geleden werden opgevan-
gen, nu één voor één terugkeren naar 
Zuid Soedan, de nieuwe Afrikaanse 
staat die goede betrekkingen onder-
houdt met Israël. Rita Tsukahira is al 
een keer naar Zuid-Soedan geweest 
om enkele vrouwen op weg naar huis 
te begeleiden. Ze kwamen zwaar 
getraumatiseerd in Israël aan en gaan 
nu als christen, en een schat aan 
ervaring en levenswijsheid terug naar 
hun vaderland. Een geweldige zegen. 
Maar ook een gebedslast, want de 
terugkeer is niet eenvoudig. Intussen 
worden hun plaatsen ingenomen door 
Eritrese en Ethiopische vrouwen en 
kinderen die eveneens hun vaderland 
zijn ontvlucht. Sommigen van hen zijn 
moslims, anderen christen, maar in 
HaCarmel wordt iedereen vol liefde 
opgevangen.
Met de hulp van Kehilat HaCarmel 

Or HaCarmel centrum wonen. Ze kij-
ken met verbazing naar de atleten die 
na iedere krachtoefening vertellen 
hoe Jezus ons wil helpen om – ook al 
ben je nog zo zwak - Hem te volgen 
en vooral om vol te houden door de 
kracht van de heilige Geest. 

Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat we uw 
gebed en aandacht vragen voor het 
werk van Or HaCarmel (Licht van 
de Karmel) en de gemeente Kehilat 
HaCarmel. David en Karen Davis, de 
oprichters en leiders van het werk 
gaven een uitgebreid getuigenis in 
een uitgave van Gemeentenieuws 
in 2004. Ook aan het werk onder 
verslaafden in Haifa in het Huis van 
Overwinning onder leiding van Eric 
Benson weidden wij een heel blad, en 
aan de voedsel- en kledingdistributie 
onder armen, Raven’s Basket en Elija’s 
Cloak. Ook de diverse zustergemeen-
tes van HaCarmel hebben wij uitge-
breid onder uw aandacht gebracht, 
zoals de Arabische gemeente ‘Nieuw 
Verbond’ in Haifa, onder leiding 
van Yousef Dagwar en de Libanese 
gemeente in Nahariya, onder leiding 
van Joseph Hadad. Nog niet zo lang 
geleden informeerden wij u over 
het werk onder Soedanese vluchte-
lingen in het vrouwenopvanghuis 
Or HaCarmel onder leiding van Rita 
Tsukahira.

Ruim twee decennia
HaCarmel heeft in de ruim twee 
decennia van haar bestaan enorm 
veel zegen mogen verspreiden. En die 

“We ervaren dat God ons heeft geroepen om een schild 
van geloof en een schild van aanbidding op te heffen 

tegen alles wat zich tegen Israël keert.” 

kreeg ik steeds meer angstaanvallen 
en nachtmerries terwijl ik daar in het 
pikkedonker lag. Eigenlijk kwam het 
me wel goed uit dat ik gearresteerd 
werd, want ik wilde het liefst hele-
maal opnieuw beginnen. Ik heb aan 
de politie alles opgebiecht. Al mijn 
diefstallen en andere misdaden. Ik 
had flink wat drugs bij me, dus daar-
over hoefde ik niet te liegen. Tijdens 
die drie dagen in de gevangenis werd 
ik vreselijk ziek door de ontwennings-
verschijnselen. Op de zaterdagmiddag 
kwam mijn moeder me bezoeken. Ze 
kwam net van de gemeente en zei: 
“Luister de hele gemeente bidt voor 
jou.” Ik knikte, maar wist zelf niet wat 
bidden was. Maar toen ze weg was, 
viel ik op mijn knieën en riep ik het 
uit: “God help me!” En omdat ik mijn 
moeder wel eens had horen bidden in 
Jezus’ naam, zei ik het ook. “In Jezus’ 
naam, amen.”
Na mijn vrijlating ben ik naar het 
opvangcentrum van HaCarmel gegaan 
‘Huis van Overwinning’ in het cen-
trum van Haifa. Na wat gedoe over 
gebrek aan ruimte, mocht ik toch 
komen en verder afkicken. Daar heb 
ik ook een keuze voor Jezus gemaakt. 
Mijn ogen gingen open. Plotseling zag 
ik waar het allemaal over ging. En het 
allermooiste was dat ik heel diep van 
binnen wist dat God mijn Vader was. 
Ik had een Vader! Eindelijk en nog 
wel de allerbeste die er bestaat. Dat 
was waar ik altijd naar had gezocht. Ik 
ervoer de eerste zes maanden als een 

soort huwelijksreis met God. Niet dat 
het leven makkelijk was, maar weten 
dat je geliefd bent, maakt zo’n enorm 
verschil.  En alles werd anders. Mijn 
taalgebruik veranderde op slag. Al die 
vuile taal die uit mijn mond kwam, 
was weg. Ik wilde mijn Vader geen 
pijn doen. Ik kon ook niet meer liegen, 
kreeg ook respect voor mensen die 
de leiding hadden. Voor die tijd had 
ik de grootste moeite met autoriteit. 
Langzamerhand verdwenen de slecht-
ste gewoontes uit mijn leven. Ik hield 
nog wel lange tijd een grote mond, 
maar daar hadden ze een goed mid-
del tegen. Telkens als ik weer praatjes 
had, moest ik nare klusjes doen zoals 
toiletten schoonmaken.
Mijn mentor was de jeugdleider van 
onze kerk. En toen hij na een paar 
jaar terugging naar Amerika, heeft 
hij het werk aan mij overgedragen. Ik 
had toen al de Bijbelschool doorlo-
pen. Inmiddels ben ik afgestudeerd 
geluidstechnicus en werk ik in de 
studio van HaCarmel. Een geweldige 
manier om mijn geloof met anderen 
te delen, vooral nu internetevangeli-
satie zo belangrijk wordt. Als jeugd-
leider kan ik intussen weer andere 
jongeren opleiden in de studio.
Ik zie mezelf als een ezel, een ver-
voermiddel. En Jezus zit op mijn rug. 
Ik moet gewoon doen wat Hij zegt. 
Daar gaat het om. Dan kom je waar je 
wezen moet. Ik wil niet mijn eigen wil 
doen, maar zijn wil. En dan zal Hij ook 
voor ons gezin zorgen.’

Getuigenis

Elias, de ezel van Jezus
Het tiener- en jeugdwerk van Kehilat 
HaCarmel (de Messiaanse gemeente 
op de Karmelberg) staat sinds zes jaar 
onder leiding van Elias en Lydia Fos. 
Lydia werkte als Duitse vrijwilligster 
bij HaCarmel en leerde daar Elias ken-
nen. Ze zijn getrouwd en kregen een 
dochtertje. Lydia is in verwachting 
van de tweede. Elias komt oorspron-
kelijk uit Fergana in Oezbekistan. Hij 
kwam in 1995 met zijn moeder en 
twee broers naar Israël. Elias’ ouders 
scheidden toen hij tien jaar was. Korte 
tijd later maakte moeder en de drie 
zonen alija. Voor Elias was het de 
tweede schok in korte tijd, want nu 
verloor hij als jonge tiener niet alleen 
zijn vader, maar ook al zijn vrienden, 
het huis, zijn eigen spullen, de school, 
de buurt en alles waarmee hij was 
opgegroeid. Moeder moest nu alleen 
zorgen voor haar drie jongens in een 
vreemd land, met een vreemde taal 
en zonder geld. Met drie baantjes pro-
beerde ze het gezin te onderhouden, 
en Elias probeerde ieder vrij moment 
wat geld bij te verdienen door bij 
stoplichten autoramen te wassen. 
Op straat kwam hij in aanraking met 
drugs. 
Elias vertelt: ‘Het ging van kwaad tot 
erger. Ik wist niet meer wat waar was 
of niet en voegde de ene leugen toe 
aan de andere. Ik had geen grenzen 
en kaders om me aan vast te houden. 
Eenmaal verslaafd aan de heroïne 
raakte ik steeds verder verstrikt in 
de verslaving. Toen ik op mijn acht-
tiende in militaire dienst moest, bleef 
ik gebruiken. Na twee maanden werd 
ik eruit geschopt. Een schande voor 
iedere Israëlische jongen. Hoe kon ik 
nu nog een baan vinden? 
In diezelfde tijd ging mijn moeder 
in Jezus geloven. Ze werd lid van de 
HaCarmel gemeente en heeft veel 
voor mij gebeden. Om mijn drugs te 
kunnen bekostigen ging ik stelen en 
beroven. Mijn moeder vond dat ik niet 
meer thuis kon wonen omdat ik mijn 
broers slecht beïnvloedde. En ze had 
helemaal gelijk. Vanaf dat moment 
leefde ik op straat en sliep ik in een 
oude fabriekshal. Op een gegeven 
moment werd ik gearresteerd. Dat 
was op een moment dat ik echt wan-
hopig was. In die donkere fabriekshal 
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is enige tijd geleden ook een 
Ethiopische gemeente in Haifa ont-
staan van bekeerde Falasha’s, dus 
Joden uit Ethiopië. David weet te 
vertellen dat er in Ethiopië zelf op dit 
moment een opwekking plaatsvindt, 
waarbij ook veel Falasha’s tot beke-
ring komen.

Muziek en aanbidding
Karen wil nog graag iets kwijt over 
een nieuwe ontwikkeling in de 
HaCarmel gemeente op het gebied 
van muziek en aanbidding: ‘De Heer 
geeft ons de laatste tijd een golf van 
nieuwe aanbiddingsliederen. Vooral 
jonge gelovigen worden geïnspireerd 
door de heilige Geest om liederen te 
schrijven. Prachtige liederen die echt 
vernieuwing geven in de Messiaanse 
beweging. Dit is een nieuwe ontwik-
keling die is ontstaan vanuit onze 
opdracht om ook een gebedshuis 
te zijn voor heel Noord-Israël. We 
zien dit principe ook bij Mozes die 
op de berg zijn staf omhoog moest 
heffen, terwijl het volk in het dal de 
strijd tegen Amalek voerde. De Heer 
heeft ons geroepen om eenheid te 
bewerken in het Lichaam van Jeshua 
in Noord-Israël. Aanbidding is daar 
een uiterst belangrijk onderdeel 
van. We ervaren dat God ons heeft 
geroepen om een schild van geloof en 
een schild van aanbidding op te hef-
fen tegen alles wat zich tegen Israël 
keert, met name vanuit het noorden. 
Een aantal jongere aanbiddingsleiders 
heeft werkelijk een roeping van de 
Heer ontvangen om dit te doen. Eén 
keer per maand, op donderdagavond, 
komen we met aanbiddingsleiders 
uit heel Galilea bij elkaar. Het is 
niet alleen een interkerkelijk, maar 
ook multicultureel gebeuren, met 
Arabieren, Joden uit Rusland, Europa, 
Amerika, Ethiopië, Libanese chris-
tenen enz. enz. Het is een nieuwe 
impuls van onze oude visie op basis 
van Efeziërs 2:21 en 22 over Joden 
en heidenen die God in Jeshua tot 
één volk heeft gemaakt dat voor 
Hem strijdt. Terwijl we deze nieuwe 
uitstorting van de Geest zien, gaat 
het evangelisatiewerk in de stad en 
het werk onder drugsverslaafden en 
vluchtelingen gewoon door. Maar wel 
gedragen door deze geest van aanbid-
ding en vrijmoedigheid, die over ons 

zegen strekt zich ook uit tot ver bui-
ten de grenzen van Israël. Vooral het 
werk van het Mount Carmel School 
of Ministry onder leiding van Peter 
Tsukahira is in veel landen, waaronder 
Nederland, bekend geworden. Twee 
keer per jaar wordt op de Karmel een 
twaalfdaagse cursus gegeven waarin 
voornamelijk buitenlanders onderwijs 
krijgen over de relatie tussen het 
Oude en Nieuwe Testament en het 
moderne Israël. Bij de cursus hoort 
ook een studiereis door Israël waarin 
plaatsen worden bezocht, die belang-
rijk zijn voor een Bijbels profetisch 
inzicht.
Peter Tsukahira zegt: ‘Het is geweldig 
bemoedigend voor cursisten om te 
ontdekken dat het herstel van Israël 
als moderne staat een vervulling is 
van oude profetieën. Het toont aan 
dat God nog steeds dezelfde is als in 

de tijd van de Bijbel. God houdt zich 
aan zijn verbond. De meeste cursis-
ten ervaren dat de cursus hun leven 
verandert. Het verandert hun wereld-
beeld en hun manier van Bijbellezen. 
Er wordt een totaal nieuwe dimensie 
aan hun geloofsleven toegevoegd. Dit 
is al weer het elfde jaar dat de Mount 
Carmel School of Ministry bestaat. 
Ik denk dat nu ongeveer drieduizend 

wordt uitgestort. Jeshua’s naam wordt 
verheerlijkt. Alles gaat om zijn eer.’

Intens dankbaar
David vult aan: ‘Er gebeurt zoveel. Als 
ik alleen al denk aan de jongens die 

ooit als drugsverslaafde in het Huis 
van Overwinning kwamen en die nu 
na een jaar of tien in de leiding zitten 
van het gemeentewerk, getrouwd zijn, 
kinderen hebben en goede huisva-
ders zijn. Ik ben intens dankbaar dat 
God zo direct heeft ingegrepen in het 
leven van deze mensen, die ooit door 
de maatschappij waren opgegeven. 
Daar is alles mee begonnen, nu een-
entwintig jaar geleden: Zorgen voor 
de mensen aan de onderkant van de 
maatschappij. Als een barmhartige 

Samaritaan je bekommeren om men-
sen in nood. Dat is de basis van onze 
gemeente. Zo begon het bij ons aan 
huis in de binnenstad van Haifa. We 
hebben die bewogenheid geërfd van 
de man die zich destijds ook over ons 
heeft ontfermd toen wij nog in de 
wereld leefden, David Wilkerson. Het 
stokje is overgedragen. David en zijn 
vrouw zijn inmiddels overleden. Maar 
de Heer gaat verder met zijn werk. Hij 
is trouw en vol erbarming.’

Media-afdeling
‘O ja,’ zegt David, ‘ik zou het bijna ver-
geten. Sinds vier jaar hebben we ook 
een media-afdeling die een prachtig 
werk doet via internet en andere 
media. Vooral het internetwerk neemt 
een enorme vlucht. We hebben een 
speciale site met getuigenissen van 
Joden die tot geloof in Jeshua zijn 
gekomen, www.medabrim.org.il. Als 
je het leuk vindt, kun je hierop kijken, 
ook al is het natuurlijk voor negentig 
procent Hebreeuws. De reacties die 
binnenkomen zijn hartverwarmend. 
Mensen willen meer weten over 
Jeshua, de Joodse Messias. Israël staat 
aan de vooravond van een geestelijk 
ontwaken. Daarom is jullie gebed in 
Nederland zo belangrijk. We zijn heel 
dankbaar voor zulke vrienden.’  

mensen de cursus hebben gevolgd. 
Ze zijn enthousiaste supporters van 
Israël geworden in hun eigen land en 
organiseren conferenties en seminars 
over dit onderwerp. De grootste con-
ferentie die tot nu toe werd gehouden 
was in Maleisië met 1500 etnisch 
Chinese christenen.’

Laatste ontwikkelingen
Als we David en Karen vragen naar 
de laatste ontwikkelingen, noemen 
ze in de eerste plaats de nieuwe 
Hebreeuws-talige gemeente Karem-
El die vier jaar geleden is ontstaan 
onder leiding van Dani en LuAnne 
Sayeg. Aangezien Dani een echte 
Sabra is, dus iemand die in Israël 
geboren is, spreekt zijn stijl veel 
Israëli’s aan. Een sabra is een vrucht 
met een stekelige buitenkant en heer-
lijk zacht vruchtvlees. En zo zijn ook 

de Israëlische Sabra’s. Vaak wat ruw 
en onderkoeld, maar heel warm en 
hartelijk als het ijs is gesmolten. 
Ook nieuw is het feit dat de 
Soedanese vluchtelingen, die in het 
vrouwen-opvanghuis Or HaCarmel 
zeven jaar geleden werden opgevan-
gen, nu één voor één terugkeren naar 
Zuid Soedan, de nieuwe Afrikaanse 
staat die goede betrekkingen onder-
houdt met Israël. Rita Tsukahira is al 
een keer naar Zuid-Soedan geweest 
om enkele vrouwen op weg naar huis 
te begeleiden. Ze kwamen zwaar 
getraumatiseerd in Israël aan en gaan 
nu als christen, en een schat aan 
ervaring en levenswijsheid terug naar 
hun vaderland. Een geweldige zegen. 
Maar ook een gebedslast, want de 
terugkeer is niet eenvoudig. Intussen 
worden hun plaatsen ingenomen door 
Eritrese en Ethiopische vrouwen en 
kinderen die eveneens hun vaderland 
zijn ontvlucht. Sommigen van hen zijn 
moslims, anderen christen, maar in 
HaCarmel wordt iedereen vol liefde 
opgevangen.
Met de hulp van Kehilat HaCarmel 

Or HaCarmel centrum wonen. Ze kij-
ken met verbazing naar de atleten die 
na iedere krachtoefening vertellen 
hoe Jezus ons wil helpen om – ook al 
ben je nog zo zwak - Hem te volgen 
en vooral om vol te houden door de 
kracht van de heilige Geest. 

Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat we uw 
gebed en aandacht vragen voor het 
werk van Or HaCarmel (Licht van 
de Karmel) en de gemeente Kehilat 
HaCarmel. David en Karen Davis, de 
oprichters en leiders van het werk 
gaven een uitgebreid getuigenis in 
een uitgave van Gemeentenieuws 
in 2004. Ook aan het werk onder 
verslaafden in Haifa in het Huis van 
Overwinning onder leiding van Eric 
Benson weidden wij een heel blad, en 
aan de voedsel- en kledingdistributie 
onder armen, Raven’s Basket en Elija’s 
Cloak. Ook de diverse zustergemeen-
tes van HaCarmel hebben wij uitge-
breid onder uw aandacht gebracht, 
zoals de Arabische gemeente ‘Nieuw 
Verbond’ in Haifa, onder leiding 
van Yousef Dagwar en de Libanese 
gemeente in Nahariya, onder leiding 
van Joseph Hadad. Nog niet zo lang 
geleden informeerden wij u over 
het werk onder Soedanese vluchte-
lingen in het vrouwenopvanghuis 
Or HaCarmel onder leiding van Rita 
Tsukahira.

Ruim twee decennia
HaCarmel heeft in de ruim twee 
decennia van haar bestaan enorm 
veel zegen mogen verspreiden. En die 

“We ervaren dat God ons heeft geroepen om een schild 
van geloof en een schild van aanbidding op te heffen 

tegen alles wat zich tegen Israël keert.” 

kreeg ik steeds meer angstaanvallen 
en nachtmerries terwijl ik daar in het 
pikkedonker lag. Eigenlijk kwam het 
me wel goed uit dat ik gearresteerd 
werd, want ik wilde het liefst hele-
maal opnieuw beginnen. Ik heb aan 
de politie alles opgebiecht. Al mijn 
diefstallen en andere misdaden. Ik 
had flink wat drugs bij me, dus daar-
over hoefde ik niet te liegen. Tijdens 
die drie dagen in de gevangenis werd 
ik vreselijk ziek door de ontwennings-
verschijnselen. Op de zaterdagmiddag 
kwam mijn moeder me bezoeken. Ze 
kwam net van de gemeente en zei: 
“Luister de hele gemeente bidt voor 
jou.” Ik knikte, maar wist zelf niet wat 
bidden was. Maar toen ze weg was, 
viel ik op mijn knieën en riep ik het 
uit: “God help me!” En omdat ik mijn 
moeder wel eens had horen bidden in 
Jezus’ naam, zei ik het ook. “In Jezus’ 
naam, amen.”
Na mijn vrijlating ben ik naar het 
opvangcentrum van HaCarmel gegaan 
‘Huis van Overwinning’ in het cen-
trum van Haifa. Na wat gedoe over 
gebrek aan ruimte, mocht ik toch 
komen en verder afkicken. Daar heb 
ik ook een keuze voor Jezus gemaakt. 
Mijn ogen gingen open. Plotseling zag 
ik waar het allemaal over ging. En het 
allermooiste was dat ik heel diep van 
binnen wist dat God mijn Vader was. 
Ik had een Vader! Eindelijk en nog 
wel de allerbeste die er bestaat. Dat 
was waar ik altijd naar had gezocht. Ik 
ervoer de eerste zes maanden als een 

soort huwelijksreis met God. Niet dat 
het leven makkelijk was, maar weten 
dat je geliefd bent, maakt zo’n enorm 
verschil.  En alles werd anders. Mijn 
taalgebruik veranderde op slag. Al die 
vuile taal die uit mijn mond kwam, 
was weg. Ik wilde mijn Vader geen 
pijn doen. Ik kon ook niet meer liegen, 
kreeg ook respect voor mensen die 
de leiding hadden. Voor die tijd had 
ik de grootste moeite met autoriteit. 
Langzamerhand verdwenen de slecht-
ste gewoontes uit mijn leven. Ik hield 
nog wel lange tijd een grote mond, 
maar daar hadden ze een goed mid-
del tegen. Telkens als ik weer praatjes 
had, moest ik nare klusjes doen zoals 
toiletten schoonmaken.
Mijn mentor was de jeugdleider van 
onze kerk. En toen hij na een paar 
jaar terugging naar Amerika, heeft 
hij het werk aan mij overgedragen. Ik 
had toen al de Bijbelschool doorlo-
pen. Inmiddels ben ik afgestudeerd 
geluidstechnicus en werk ik in de 
studio van HaCarmel. Een geweldige 
manier om mijn geloof met anderen 
te delen, vooral nu internetevangeli-
satie zo belangrijk wordt. Als jeugd-
leider kan ik intussen weer andere 
jongeren opleiden in de studio.
Ik zie mezelf als een ezel, een ver-
voermiddel. En Jezus zit op mijn rug. 
Ik moet gewoon doen wat Hij zegt. 
Daar gaat het om. Dan kom je waar je 
wezen moet. Ik wil niet mijn eigen wil 
doen, maar zijn wil. En dan zal Hij ook 
voor ons gezin zorgen.’

Getuigenis

Elias, de ezel van Jezus
Het tiener- en jeugdwerk van Kehilat 
HaCarmel (de Messiaanse gemeente 
op de Karmelberg) staat sinds zes jaar 
onder leiding van Elias en Lydia Fos. 
Lydia werkte als Duitse vrijwilligster 
bij HaCarmel en leerde daar Elias ken-
nen. Ze zijn getrouwd en kregen een 
dochtertje. Lydia is in verwachting 
van de tweede. Elias komt oorspron-
kelijk uit Fergana in Oezbekistan. Hij 
kwam in 1995 met zijn moeder en 
twee broers naar Israël. Elias’ ouders 
scheidden toen hij tien jaar was. Korte 
tijd later maakte moeder en de drie 
zonen alija. Voor Elias was het de 
tweede schok in korte tijd, want nu 
verloor hij als jonge tiener niet alleen 
zijn vader, maar ook al zijn vrienden, 
het huis, zijn eigen spullen, de school, 
de buurt en alles waarmee hij was 
opgegroeid. Moeder moest nu alleen 
zorgen voor haar drie jongens in een 
vreemd land, met een vreemde taal 
en zonder geld. Met drie baantjes pro-
beerde ze het gezin te onderhouden, 
en Elias probeerde ieder vrij moment 
wat geld bij te verdienen door bij 
stoplichten autoramen te wassen. 
Op straat kwam hij in aanraking met 
drugs. 
Elias vertelt: ‘Het ging van kwaad tot 
erger. Ik wist niet meer wat waar was 
of niet en voegde de ene leugen toe 
aan de andere. Ik had geen grenzen 
en kaders om me aan vast te houden. 
Eenmaal verslaafd aan de heroïne 
raakte ik steeds verder verstrikt in 
de verslaving. Toen ik op mijn acht-
tiende in militaire dienst moest, bleef 
ik gebruiken. Na twee maanden werd 
ik eruit geschopt. Een schande voor 
iedere Israëlische jongen. Hoe kon ik 
nu nog een baan vinden? 
In diezelfde tijd ging mijn moeder 
in Jezus geloven. Ze werd lid van de 
HaCarmel gemeente en heeft veel 
voor mij gebeden. Om mijn drugs te 
kunnen bekostigen ging ik stelen en 
beroven. Mijn moeder vond dat ik niet 
meer thuis kon wonen omdat ik mijn 
broers slecht beïnvloedde. En ze had 
helemaal gelijk. Vanaf dat moment 
leefde ik op straat en sliep ik in een 
oude fabriekshal. Op een gegeven 
moment werd ik gearresteerd. Dat 
was op een moment dat ik echt wan-
hopig was. In die donkere fabriekshal 
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is enige tijd geleden ook een 
Ethiopische gemeente in Haifa ont-
staan van bekeerde Falasha’s, dus 
Joden uit Ethiopië. David weet te 
vertellen dat er in Ethiopië zelf op dit 
moment een opwekking plaatsvindt, 
waarbij ook veel Falasha’s tot beke-
ring komen.

Muziek en aanbidding
Karen wil nog graag iets kwijt over 
een nieuwe ontwikkeling in de 
HaCarmel gemeente op het gebied 
van muziek en aanbidding: ‘De Heer 
geeft ons de laatste tijd een golf van 
nieuwe aanbiddingsliederen. Vooral 
jonge gelovigen worden geïnspireerd 
door de heilige Geest om liederen te 
schrijven. Prachtige liederen die echt 
vernieuwing geven in de Messiaanse 
beweging. Dit is een nieuwe ontwik-
keling die is ontstaan vanuit onze 
opdracht om ook een gebedshuis 
te zijn voor heel Noord-Israël. We 
zien dit principe ook bij Mozes die 
op de berg zijn staf omhoog moest 
heffen, terwijl het volk in het dal de 
strijd tegen Amalek voerde. De Heer 
heeft ons geroepen om eenheid te 
bewerken in het Lichaam van Jeshua 
in Noord-Israël. Aanbidding is daar 
een uiterst belangrijk onderdeel 
van. We ervaren dat God ons heeft 
geroepen om een schild van geloof en 
een schild van aanbidding op te hef-
fen tegen alles wat zich tegen Israël 
keert, met name vanuit het noorden. 
Een aantal jongere aanbiddingsleiders 
heeft werkelijk een roeping van de 
Heer ontvangen om dit te doen. Eén 
keer per maand, op donderdagavond, 
komen we met aanbiddingsleiders 
uit heel Galilea bij elkaar. Het is 
niet alleen een interkerkelijk, maar 
ook multicultureel gebeuren, met 
Arabieren, Joden uit Rusland, Europa, 
Amerika, Ethiopië, Libanese chris-
tenen enz. enz. Het is een nieuwe 
impuls van onze oude visie op basis 
van Efeziërs 2:21 en 22 over Joden 
en heidenen die God in Jeshua tot 
één volk heeft gemaakt dat voor 
Hem strijdt. Terwijl we deze nieuwe 
uitstorting van de Geest zien, gaat 
het evangelisatiewerk in de stad en 
het werk onder drugsverslaafden en 
vluchtelingen gewoon door. Maar wel 
gedragen door deze geest van aanbid-
ding en vrijmoedigheid, die over ons 

zegen strekt zich ook uit tot ver bui-
ten de grenzen van Israël. Vooral het 
werk van het Mount Carmel School 
of Ministry onder leiding van Peter 
Tsukahira is in veel landen, waaronder 
Nederland, bekend geworden. Twee 
keer per jaar wordt op de Karmel een 
twaalfdaagse cursus gegeven waarin 
voornamelijk buitenlanders onderwijs 
krijgen over de relatie tussen het 
Oude en Nieuwe Testament en het 
moderne Israël. Bij de cursus hoort 
ook een studiereis door Israël waarin 
plaatsen worden bezocht, die belang-
rijk zijn voor een Bijbels profetisch 
inzicht.
Peter Tsukahira zegt: ‘Het is geweldig 
bemoedigend voor cursisten om te 
ontdekken dat het herstel van Israël 
als moderne staat een vervulling is 
van oude profetieën. Het toont aan 
dat God nog steeds dezelfde is als in 

de tijd van de Bijbel. God houdt zich 
aan zijn verbond. De meeste cursis-
ten ervaren dat de cursus hun leven 
verandert. Het verandert hun wereld-
beeld en hun manier van Bijbellezen. 
Er wordt een totaal nieuwe dimensie 
aan hun geloofsleven toegevoegd. Dit 
is al weer het elfde jaar dat de Mount 
Carmel School of Ministry bestaat. 
Ik denk dat nu ongeveer drieduizend 

wordt uitgestort. Jeshua’s naam wordt 
verheerlijkt. Alles gaat om zijn eer.’

Intens dankbaar
David vult aan: ‘Er gebeurt zoveel. Als 
ik alleen al denk aan de jongens die 

ooit als drugsverslaafde in het Huis 
van Overwinning kwamen en die nu 
na een jaar of tien in de leiding zitten 
van het gemeentewerk, getrouwd zijn, 
kinderen hebben en goede huisva-
ders zijn. Ik ben intens dankbaar dat 
God zo direct heeft ingegrepen in het 
leven van deze mensen, die ooit door 
de maatschappij waren opgegeven. 
Daar is alles mee begonnen, nu een-
entwintig jaar geleden: Zorgen voor 
de mensen aan de onderkant van de 
maatschappij. Als een barmhartige 

Samaritaan je bekommeren om men-
sen in nood. Dat is de basis van onze 
gemeente. Zo begon het bij ons aan 
huis in de binnenstad van Haifa. We 
hebben die bewogenheid geërfd van 
de man die zich destijds ook over ons 
heeft ontfermd toen wij nog in de 
wereld leefden, David Wilkerson. Het 
stokje is overgedragen. David en zijn 
vrouw zijn inmiddels overleden. Maar 
de Heer gaat verder met zijn werk. Hij 
is trouw en vol erbarming.’

Media-afdeling
‘O ja,’ zegt David, ‘ik zou het bijna ver-
geten. Sinds vier jaar hebben we ook 
een media-afdeling die een prachtig 
werk doet via internet en andere 
media. Vooral het internetwerk neemt 
een enorme vlucht. We hebben een 
speciale site met getuigenissen van 
Joden die tot geloof in Jeshua zijn 
gekomen, www.medabrim.org.il. Als 
je het leuk vindt, kun je hierop kijken, 
ook al is het natuurlijk voor negentig 
procent Hebreeuws. De reacties die 
binnenkomen zijn hartverwarmend. 
Mensen willen meer weten over 
Jeshua, de Joodse Messias. Israël staat 
aan de vooravond van een geestelijk 
ontwaken. Daarom is jullie gebed in 
Nederland zo belangrijk. We zijn heel 
dankbaar voor zulke vrienden.’  

mensen de cursus hebben gevolgd. 
Ze zijn enthousiaste supporters van 
Israël geworden in hun eigen land en 
organiseren conferenties en seminars 
over dit onderwerp. De grootste con-
ferentie die tot nu toe werd gehouden 
was in Maleisië met 1500 etnisch 
Chinese christenen.’

Laatste ontwikkelingen
Als we David en Karen vragen naar 
de laatste ontwikkelingen, noemen 
ze in de eerste plaats de nieuwe 
Hebreeuws-talige gemeente Karem-
El die vier jaar geleden is ontstaan 
onder leiding van Dani en LuAnne 
Sayeg. Aangezien Dani een echte 
Sabra is, dus iemand die in Israël 
geboren is, spreekt zijn stijl veel 
Israëli’s aan. Een sabra is een vrucht 
met een stekelige buitenkant en heer-
lijk zacht vruchtvlees. En zo zijn ook 

de Israëlische Sabra’s. Vaak wat ruw 
en onderkoeld, maar heel warm en 
hartelijk als het ijs is gesmolten. 
Ook nieuw is het feit dat de 
Soedanese vluchtelingen, die in het 
vrouwen-opvanghuis Or HaCarmel 
zeven jaar geleden werden opgevan-
gen, nu één voor één terugkeren naar 
Zuid Soedan, de nieuwe Afrikaanse 
staat die goede betrekkingen onder-
houdt met Israël. Rita Tsukahira is al 
een keer naar Zuid-Soedan geweest 
om enkele vrouwen op weg naar huis 
te begeleiden. Ze kwamen zwaar 
getraumatiseerd in Israël aan en gaan 
nu als christen, en een schat aan 
ervaring en levenswijsheid terug naar 
hun vaderland. Een geweldige zegen. 
Maar ook een gebedslast, want de 
terugkeer is niet eenvoudig. Intussen 
worden hun plaatsen ingenomen door 
Eritrese en Ethiopische vrouwen en 
kinderen die eveneens hun vaderland 
zijn ontvlucht. Sommigen van hen zijn 
moslims, anderen christen, maar in 
HaCarmel wordt iedereen vol liefde 
opgevangen.
Met de hulp van Kehilat HaCarmel 

Or HaCarmel centrum wonen. Ze kij-
ken met verbazing naar de atleten die 
na iedere krachtoefening vertellen 
hoe Jezus ons wil helpen om – ook al 
ben je nog zo zwak - Hem te volgen 
en vooral om vol te houden door de 
kracht van de heilige Geest. 

Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat we uw 
gebed en aandacht vragen voor het 
werk van Or HaCarmel (Licht van 
de Karmel) en de gemeente Kehilat 
HaCarmel. David en Karen Davis, de 
oprichters en leiders van het werk 
gaven een uitgebreid getuigenis in 
een uitgave van Gemeentenieuws 
in 2004. Ook aan het werk onder 
verslaafden in Haifa in het Huis van 
Overwinning onder leiding van Eric 
Benson weidden wij een heel blad, en 
aan de voedsel- en kledingdistributie 
onder armen, Raven’s Basket en Elija’s 
Cloak. Ook de diverse zustergemeen-
tes van HaCarmel hebben wij uitge-
breid onder uw aandacht gebracht, 
zoals de Arabische gemeente ‘Nieuw 
Verbond’ in Haifa, onder leiding 
van Yousef Dagwar en de Libanese 
gemeente in Nahariya, onder leiding 
van Joseph Hadad. Nog niet zo lang 
geleden informeerden wij u over 
het werk onder Soedanese vluchte-
lingen in het vrouwenopvanghuis 
Or HaCarmel onder leiding van Rita 
Tsukahira.

Ruim twee decennia
HaCarmel heeft in de ruim twee 
decennia van haar bestaan enorm 
veel zegen mogen verspreiden. En die 

“We ervaren dat God ons heeft geroepen om een schild 
van geloof en een schild van aanbidding op te heffen 

tegen alles wat zich tegen Israël keert.” 

kreeg ik steeds meer angstaanvallen 
en nachtmerries terwijl ik daar in het 
pikkedonker lag. Eigenlijk kwam het 
me wel goed uit dat ik gearresteerd 
werd, want ik wilde het liefst hele-
maal opnieuw beginnen. Ik heb aan 
de politie alles opgebiecht. Al mijn 
diefstallen en andere misdaden. Ik 
had flink wat drugs bij me, dus daar-
over hoefde ik niet te liegen. Tijdens 
die drie dagen in de gevangenis werd 
ik vreselijk ziek door de ontwennings-
verschijnselen. Op de zaterdagmiddag 
kwam mijn moeder me bezoeken. Ze 
kwam net van de gemeente en zei: 
“Luister de hele gemeente bidt voor 
jou.” Ik knikte, maar wist zelf niet wat 
bidden was. Maar toen ze weg was, 
viel ik op mijn knieën en riep ik het 
uit: “God help me!” En omdat ik mijn 
moeder wel eens had horen bidden in 
Jezus’ naam, zei ik het ook. “In Jezus’ 
naam, amen.”
Na mijn vrijlating ben ik naar het 
opvangcentrum van HaCarmel gegaan 
‘Huis van Overwinning’ in het cen-
trum van Haifa. Na wat gedoe over 
gebrek aan ruimte, mocht ik toch 
komen en verder afkicken. Daar heb 
ik ook een keuze voor Jezus gemaakt. 
Mijn ogen gingen open. Plotseling zag 
ik waar het allemaal over ging. En het 
allermooiste was dat ik heel diep van 
binnen wist dat God mijn Vader was. 
Ik had een Vader! Eindelijk en nog 
wel de allerbeste die er bestaat. Dat 
was waar ik altijd naar had gezocht. Ik 
ervoer de eerste zes maanden als een 

soort huwelijksreis met God. Niet dat 
het leven makkelijk was, maar weten 
dat je geliefd bent, maakt zo’n enorm 
verschil.  En alles werd anders. Mijn 
taalgebruik veranderde op slag. Al die 
vuile taal die uit mijn mond kwam, 
was weg. Ik wilde mijn Vader geen 
pijn doen. Ik kon ook niet meer liegen, 
kreeg ook respect voor mensen die 
de leiding hadden. Voor die tijd had 
ik de grootste moeite met autoriteit. 
Langzamerhand verdwenen de slecht-
ste gewoontes uit mijn leven. Ik hield 
nog wel lange tijd een grote mond, 
maar daar hadden ze een goed mid-
del tegen. Telkens als ik weer praatjes 
had, moest ik nare klusjes doen zoals 
toiletten schoonmaken.
Mijn mentor was de jeugdleider van 
onze kerk. En toen hij na een paar 
jaar terugging naar Amerika, heeft 
hij het werk aan mij overgedragen. Ik 
had toen al de Bijbelschool doorlo-
pen. Inmiddels ben ik afgestudeerd 
geluidstechnicus en werk ik in de 
studio van HaCarmel. Een geweldige 
manier om mijn geloof met anderen 
te delen, vooral nu internetevangeli-
satie zo belangrijk wordt. Als jeugd-
leider kan ik intussen weer andere 
jongeren opleiden in de studio.
Ik zie mezelf als een ezel, een ver-
voermiddel. En Jezus zit op mijn rug. 
Ik moet gewoon doen wat Hij zegt. 
Daar gaat het om. Dan kom je waar je 
wezen moet. Ik wil niet mijn eigen wil 
doen, maar zijn wil. En dan zal Hij ook 
voor ons gezin zorgen.’

Getuigenis

Elias, de ezel van Jezus
Het tiener- en jeugdwerk van Kehilat 
HaCarmel (de Messiaanse gemeente 
op de Karmelberg) staat sinds zes jaar 
onder leiding van Elias en Lydia Fos. 
Lydia werkte als Duitse vrijwilligster 
bij HaCarmel en leerde daar Elias ken-
nen. Ze zijn getrouwd en kregen een 
dochtertje. Lydia is in verwachting 
van de tweede. Elias komt oorspron-
kelijk uit Fergana in Oezbekistan. Hij 
kwam in 1995 met zijn moeder en 
twee broers naar Israël. Elias’ ouders 
scheidden toen hij tien jaar was. Korte 
tijd later maakte moeder en de drie 
zonen alija. Voor Elias was het de 
tweede schok in korte tijd, want nu 
verloor hij als jonge tiener niet alleen 
zijn vader, maar ook al zijn vrienden, 
het huis, zijn eigen spullen, de school, 
de buurt en alles waarmee hij was 
opgegroeid. Moeder moest nu alleen 
zorgen voor haar drie jongens in een 
vreemd land, met een vreemde taal 
en zonder geld. Met drie baantjes pro-
beerde ze het gezin te onderhouden, 
en Elias probeerde ieder vrij moment 
wat geld bij te verdienen door bij 
stoplichten autoramen te wassen. 
Op straat kwam hij in aanraking met 
drugs. 
Elias vertelt: ‘Het ging van kwaad tot 
erger. Ik wist niet meer wat waar was 
of niet en voegde de ene leugen toe 
aan de andere. Ik had geen grenzen 
en kaders om me aan vast te houden. 
Eenmaal verslaafd aan de heroïne 
raakte ik steeds verder verstrikt in 
de verslaving. Toen ik op mijn acht-
tiende in militaire dienst moest, bleef 
ik gebruiken. Na twee maanden werd 
ik eruit geschopt. Een schande voor 
iedere Israëlische jongen. Hoe kon ik 
nu nog een baan vinden? 
In diezelfde tijd ging mijn moeder 
in Jezus geloven. Ze werd lid van de 
HaCarmel gemeente en heeft veel 
voor mij gebeden. Om mijn drugs te 
kunnen bekostigen ging ik stelen en 
beroven. Mijn moeder vond dat ik niet 
meer thuis kon wonen omdat ik mijn 
broers slecht beïnvloedde. En ze had 
helemaal gelijk. Vanaf dat moment 
leefde ik op straat en sliep ik in een 
oude fabriekshal. Op een gegeven 
moment werd ik gearresteerd. Dat 
was op een moment dat ik echt wan-
hopig was. In die donkere fabriekshal 

De kinderen kijken met verbazing naar de 

verrichtingen van de atleten.

De Amerikaanse evangelisten riepen de 
kinderen naar voren om een keuze voor 

Jezus te maken.

David en Karen Davis
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Messiaanse gemeenten
1754 AKKO Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1711 ARAD Kehilat Arad - Yo-Yakim & Debbie Figeuras
1798 ARIEL David en Leah Ortiz
1777 ASHDOD Kehilat Beth Hallel - Israel Pochtar
1710 BE’ERSJEVA Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
1716 BE’ERSJEVA Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1745 HAIFA Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis 
1795 HAIFA HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar 
1796 HAIFA Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767 JAFFA Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
1702 JERUZALEM Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731 JERUZALEM Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1746 JERUZALEM Kehilat Even Yisrael - Victor & Julia Blum
1759 JERUZALEM Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
1763 JERUZALEM Kehilat Melech HaM’lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765 JERUZALEM King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769  JERUZALEM  Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782 JERUZALEM Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1756 JERUZALEM Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1744 JIZREËL VLAKTE Kehilat Shar HaEmek - Israel & Shlomit Harel
1714 KARMIËL Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1737 KARMIËL Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1727 KFAR SABA Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo 
1741 KIRYAT SHMONA Kehilat Rivers of Living Waters - Adil & Margareth Sapir
1718 KIRYAT YAM Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715 NAHARIJA Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717 NAHARIJA Kehilat Naharija - Ruth Nessim 
1794 NAZARETH Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749 NETANJA Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778 PETACH TIKVAH Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739 RISHON LEZIJJON Kehilat Chesed Ve’Emet - Baruch Maoz
1792 SHFAR’AM Ehab & Magda Ashkar
1728 TEL AVIV Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708 TEL AVIV Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748 TEL AVIV Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1735 TIBERIAS Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753 TIBERIAS Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri 

1704  ARAD  Ark in the Negev, Polly Sigulim
1725 EILAT The Shelter - John & Judy Pex
1732 EIN KEREM Beit Netanel - Rachel Netanel
1712 HAIFA Beit Nitzachon - E.Benson
1742 HAIFA Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1751 HAIFA Even Haëzer Home
1709 JAFFA Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706 JERUZALEM Be ád Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1723 JERUZALEM Musalaha - Salem Munayer
1726 JERUZALEM Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736 JERUZALEM Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747 JERUZALEM Revive Israël - Asher Intrater
1752 JERUZALEM Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758 JERUZALEM Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760 JERUZALEM Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1775 JERUZALEM Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1776 JERUZALEM Israël College of the Bible - Erez Soref
1780 JERUZALEM Peter & Nellie Spaander 
1786 JERUZALEM Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1790 JERUZALEM Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781 KADES BARNEA  Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi

Messiaanse bedieningen

Giften: Wilt u bij elektronisch overboeken een 
projectnummer aangeven? 
Als u met de acceptgirokaart geld overmaakt, 
wordt het als algemene gift geboekt.

De hitte slaat ons tegemoet als we de deur van 
de auto openen en tegelijk horen we een kako-
fonie van kinderstemmen. Vrolijk rennen ze over 
het terrein terwijl een podium wordt klaarge-
maakt waarop straks een demonstratie kracht-
patsen zal worden gegeven door Amerikaanse 
sport-evangelisten van Athletes in Action. De 
kinderen komen uit de wijde omtrek, Joodse 
en Arabische kinderen, maar ook kinderen van 
vluchtelingen uit Soedan en Eritrea, die op het 

Het is midden in de zomer als 
we de schaduwrijke oprijlaan 
naar Or HaCarmel oprijden, het 
terrein op de top van de beroemde 
Karmelberg waar Elia ooit de 
priesters van Izebel uitdaagde en 
de Eeuwige opnieuw zijn macht 
toonde aan het Joodse volk. 

Licht vanaf de Karmelberg 
Ruim twintig jaar Or HaCarmel

Steeds meer jongeren willen graag naar Israël om mensen te 
zegenen en te bemoedigen. Ze verlangen naar diepgang, een 
aanraking van God en natuurlijk een mooie vakantie. Helaas 
kunnen ze alleen tijdens de schoolvakanties wanneer de 
prijzen extra hoog zijn. 

Ouderen die Israël een warm hart toedragen en jongeren 
willen stimuleren naar Israël te gaan kunnen hun bijdrage 
storten in het CGI Stimuleringsfonds Jongerenreizen. CGI 
Jongerenreizen worden dan mede gefinancierd vanuit dit 
stimuleringsfonds waardoor het binnen het bereik komt van 
veel meer jongeren.  

Hebt u een hart voor Israël én een hart voor jongeren? 
Stort dan nu uw bijdrage of legaat ten behoeve van het CGI 
Stimuleringsfonds Jongerenreizen (o.v.v. Project 1704) op 
rekeningnummer 4651992 t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël, 
Heerhugowaard. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.

Help jongeren naar Israël!

Inspiratiereis voor 
gemeenteleiders
 
Een reis naar Israël inspireert je voor het 
leven. Maar wie de gemeenteleiders laat 
deelnemen aan een gemeenteleiderssreis 
naar Israël inspireert daarmee de hele 
gemeente.

Het CGI start vanaf 2013 met 
gemeenteleidersreizen. Onder leiding van 
een geestelijke inspirator en met behulp 
van een Nederlandstalige gids bezoeken 
we indrukwekkende Bijbelse plaatsen. Ook 
brengen we u in contact met de leiders van 
Messiaanse gemeenten. 

Zo’n reis vraagt veel voorbereiding. Niet 
alleen voor de reisleiding, maar vooral 
voor de gemeenteleiders en de gemeente. 
Daarom wil het CGI in een zo vroeg mogelijk 
stadium op de hoogte zijn van gemeenten en 
gemeenteleiders die belangstelling hebben. 

Meldt u zich daarom alvast aan (zonder 
verplichtingen) als belangstellende. 
Dan houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Opgave via de website  
www.cgi-holland.nl of per e-mail reisbureau@
cgi-holland.nl

Israël
Gemeentenieuws

Postbus 1089, 1200 BB Hilversum
Tel. 0527 686 981  •  info@cgi-holland.nl

Directie: 
Sieb Buiten  •  s.buiten@cgi-holland.nl  •  Tel. 06-24320670

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Bestuur: 
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen 
(secretaris); Peter Grim, Wateringen (penningmeester), Jan Barendse 
Sr., Amsterdam; Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Giften en abonnementsbijdragen over te maken op: Rekeningnr.  
465 19 92, t.g.v. Comité Gemeentehulp Israël, Heerhugowaard.  
Wilt u speciaal geven voor een bepaalde gemeente, bedie ning of 
actie, vermeld dan het projectnummer bij uw over making.  
Alle giften zijn belastingaftrekbaar. Betalingen vanuit het buitenland: 
IBAN nummer NL19 INGB 0004651992, BIC-code: INGBNL2A

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl

Lid van: www.israëlplatform.nl

Adrie en Edith Vermeulen 
nemen na 27 jaar afscheid van CGI

Ooit vroeg de initiatiefnemer van 

het CGI, Hans Murris, aan Adrie 

Vermeulen of hij de administratie en 

het adressenbeheer van het comité 

wilde verzorgen. Het is nu 27 jaar 

later en Adrie en Edith Vermeulen 

uit Heerhugowaard hebben hun taak 

met liefde en toewijding al die jaren 

uitgevoerd.

Adrie studeerde onder andere aan 

de Centrale Pinkster Bijbelschool 

en raakte na zijn studie steeds meer 

geïnteresseerd in computers. Veel 

zendingsorganisaties en stichtingen 

maakten in de loop der jaren gebruik 

van zijn vakkennis op administratief 

en ICT-gebied. Intussen hielp Edith, 

die werkte als verloskundige, in 

haar vrije tijd vele uren mee met het 

klaarmaken van de verzendingen en 

andere hand en span diensten.

Het meest opmerkelijke is dat Adrie 

altijd een mensenmens is gebleven. 

Iemand die, beter dan welke computer 

ook, de link weet te leggen tussen het 

persoonlijk contact en de onpersoon-

lijke gegevens in computerbestanden. 

Nu Adrie met pensioen gaat, zal die 

gave enorm worden gemist als andere 

mensen zijn werk zullen overnemen. 

Ook zijn liefde voor Israël is onver-

vangbaar. Adrie en Edith weten zich 

nauw betrokken bij Israël, al is het 

alleen al omdat Ediths familie alles 

deed om de Joden in de oorlog tegen 

de nazi’s te beschermen. Dat is een 

erfenis die je leven bepaalt.

Om nog een lijntje vast te houden 

met Israël blijft Adrie voorlopig een 

aantal persoonlijke vrienden in Israël 

helpen. Maar mede dankzij de inzet 

van de Vermeulens is het CGI daar te 

groot voor geworden. Hij had er de 

laatste jaren een halve dagtaak aan. 

Wij danken Adrie en Edith heel harte-

lijk voor hun onvermoeibare inzet en 

toewijding aan het werk van CGI en de 

Messiaanse beweging in Israël.

Wij wensen jullie Gods zegen en een 

welverdiende rust.

Ook namens het bestuur, shalom.

Sieb Buiten, directeur.
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1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi

Messiaanse bedieningen

Giften: Wilt u bij elektronisch overboeken een 
projectnummer aangeven? 
Als u met de acceptgirokaart geld overmaakt, 
wordt het als algemene gift geboekt.

De hitte slaat ons tegemoet als we de deur van 
de auto openen en tegelijk horen we een kako-
fonie van kinderstemmen. Vrolijk rennen ze over 
het terrein terwijl een podium wordt klaarge-
maakt waarop straks een demonstratie kracht-
patsen zal worden gegeven door Amerikaanse 
sport-evangelisten van Athletes in Action. De 
kinderen komen uit de wijde omtrek, Joodse 
en Arabische kinderen, maar ook kinderen van 
vluchtelingen uit Soedan en Eritrea, die op het 

Het is midden in de zomer als 
we de schaduwrijke oprijlaan 
naar Or HaCarmel oprijden, het 
terrein op de top van de beroemde 
Karmelberg waar Elia ooit de 
priesters van Izebel uitdaagde en 
de Eeuwige opnieuw zijn macht 
toonde aan het Joodse volk. 

Licht vanaf de Karmelberg 
Ruim twintig jaar Or HaCarmel

Steeds meer jongeren willen graag naar Israël om mensen te 
zegenen en te bemoedigen. Ze verlangen naar diepgang, een 
aanraking van God en natuurlijk een mooie vakantie. Helaas 
kunnen ze alleen tijdens de schoolvakanties wanneer de 
prijzen extra hoog zijn. 

Ouderen die Israël een warm hart toedragen en jongeren 
willen stimuleren naar Israël te gaan kunnen hun bijdrage 
storten in het CGI Stimuleringsfonds Jongerenreizen. CGI 
Jongerenreizen worden dan mede gefinancierd vanuit dit 
stimuleringsfonds waardoor het binnen het bereik komt van 
veel meer jongeren.  

Hebt u een hart voor Israël én een hart voor jongeren? 
Stort dan nu uw bijdrage of legaat ten behoeve van het CGI 
Stimuleringsfonds Jongerenreizen (o.v.v. Project 1704) op 
rekeningnummer 4651992 t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël, 
Heerhugowaard. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.

Help jongeren naar Israël!

Inspiratiereis voor 
gemeenteleiders
 
Een reis naar Israël inspireert je voor het 
leven. Maar wie de gemeenteleiders laat 
deelnemen aan een gemeenteleiderssreis 
naar Israël inspireert daarmee de hele 
gemeente.

Het CGI start vanaf 2013 met 
gemeenteleidersreizen. Onder leiding van 
een geestelijke inspirator en met behulp 
van een Nederlandstalige gids bezoeken 
we indrukwekkende Bijbelse plaatsen. Ook 
brengen we u in contact met de leiders van 
Messiaanse gemeenten. 

Zo’n reis vraagt veel voorbereiding. Niet 
alleen voor de reisleiding, maar vooral 
voor de gemeenteleiders en de gemeente. 
Daarom wil het CGI in een zo vroeg mogelijk 
stadium op de hoogte zijn van gemeenten en 
gemeenteleiders die belangstelling hebben. 

Meldt u zich daarom alvast aan (zonder 
verplichtingen) als belangstellende. 
Dan houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Opgave via de website  
www.cgi-holland.nl of per e-mail reisbureau@
cgi-holland.nl

Israël
Gemeentenieuws

Postbus 1089, 1200 BB Hilversum
Tel. 0527 686 981  •  info@cgi-holland.nl

Directie: 
Sieb Buiten  •  s.buiten@cgi-holland.nl  •  Tel. 06-24320670

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Bestuur: 
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen 
(secretaris); Peter Grim, Wateringen (penningmeester), Jan Barendse 
Sr., Amsterdam; Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Giften en abonnementsbijdragen over te maken op: Rekeningnr.  
465 19 92, t.g.v. Comité Gemeentehulp Israël, Heerhugowaard.  
Wilt u speciaal geven voor een bepaalde gemeente, bedie ning of 
actie, vermeld dan het projectnummer bij uw over making.  
Alle giften zijn belastingaftrekbaar. Betalingen vanuit het buitenland: 
IBAN nummer NL19 INGB 0004651992, BIC-code: INGBNL2A

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl

Lid van: www.israëlplatform.nl

Adrie en Edith Vermeulen 
nemen na 27 jaar afscheid van CGI

Ooit vroeg de initiatiefnemer van 

het CGI, Hans Murris, aan Adrie 

Vermeulen of hij de administratie en 

het adressenbeheer van het comité 

wilde verzorgen. Het is nu 27 jaar 

later en Adrie en Edith Vermeulen 

uit Heerhugowaard hebben hun taak 

met liefde en toewijding al die jaren 

uitgevoerd.

Adrie studeerde onder andere aan 

de Centrale Pinkster Bijbelschool 

en raakte na zijn studie steeds meer 

geïnteresseerd in computers. Veel 

zendingsorganisaties en stichtingen 

maakten in de loop der jaren gebruik 

van zijn vakkennis op administratief 

en ICT-gebied. Intussen hielp Edith, 

die werkte als verloskundige, in 

haar vrije tijd vele uren mee met het 

klaarmaken van de verzendingen en 

andere hand en span diensten.

Het meest opmerkelijke is dat Adrie 

altijd een mensenmens is gebleven. 

Iemand die, beter dan welke computer 

ook, de link weet te leggen tussen het 

persoonlijk contact en de onpersoon-

lijke gegevens in computerbestanden. 

Nu Adrie met pensioen gaat, zal die 

gave enorm worden gemist als andere 

mensen zijn werk zullen overnemen. 

Ook zijn liefde voor Israël is onver-

vangbaar. Adrie en Edith weten zich 

nauw betrokken bij Israël, al is het 

alleen al omdat Ediths familie alles 

deed om de Joden in de oorlog tegen 

de nazi’s te beschermen. Dat is een 

erfenis die je leven bepaalt.

Om nog een lijntje vast te houden 

met Israël blijft Adrie voorlopig een 

aantal persoonlijke vrienden in Israël 

helpen. Maar mede dankzij de inzet 

van de Vermeulens is het CGI daar te 

groot voor geworden. Hij had er de 

laatste jaren een halve dagtaak aan. 

Wij danken Adrie en Edith heel harte-

lijk voor hun onvermoeibare inzet en 

toewijding aan het werk van CGI en de 

Messiaanse beweging in Israël.

Wij wensen jullie Gods zegen en een 

welverdiende rust.

Ook namens het bestuur, shalom.

Sieb Buiten, directeur.


