
COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL  | nieuws- en gebedspunten van de messiaanse beweging

Israël
gemeentenieuws

33e jaargang no.5
november 2018
ISSN: 1382-130X

Irina Friedman:
Al 25 jaar een moeder voor Russische Joden

Terugblik Tour Salim Shalash

Jan en Mies Barendse bouwen bruggen in Israël



in deze uitgave

ISRAËL GEMEENTENIEUWS  
is een uitgave van stichting Comité 
Gemeentehulp Israël en verschijnt 
ca. 6x per jaar.

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL
Veldwade 20a
3439 LE Nieuwegein
T 055-843 19 04  
(ma & wo 09.00 – 12.00 uur)
www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen
T 055-843 19 04 
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
adresbeheer@cgi-holland.nl
Een abonnement op Israël 
GemeenteNieuws is in principe 
gratis. Wel stellen we prijs op een 
vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Vormgeving 
Sjoeal, Hoogeveen (sjoeal.nl)

Drukwerk
First Concept Communications 
Partners Ltd. 

Bestuur
Wim Nieuwenhuis, St. 
Maartensbrug (voorzitter); Coen 
van der Lek, Dordrecht (secretaris), 
Wiebe Dijkstra, Steenwijk 
(Penningmeester), Henk Mulder, 
Borger (lid), Jan Boonstra, Zuidhorn 
(lid), Nathanja Licht, Haarlem (lid)

Staf
Jaap Bönker • directeur 
j.bonker@cgi-holland.nl
Timo Erkelens • project manager
t.erkelens@cgi-holland.nl 

Doel
•  Joods-Messiaanse gemeenten 

en bedieningen in Israël 
ondersteunen met gebed en 
financiële middelen.

•   Christenen en gemeenten in 
Nederland informeren (1) over 
de Joods-Messiaanse gemeenten 
in Israël en (2) over de Joodse 
wortels van het christelijke 
geloof.

Boekbestellingen
Bij voorkeur via CGI webshop.
Christine Guijt, 
c.guijt@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsbrief (digitaal)
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Giften 
voor het werk in Israël kunnen 
worden overgemaakt naar: 
NL19INGB0004651992 t.n.v. 
Stichting Comité Gemeentehulp 
Israël. 

Geregistreerd als ANBI
Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

BIC-code
INGBNL2A

Kamer van Koophandel 
34114422

Dagelijkse nieuwsupdates via Facebook
www.facebook.com/CGIHolland

Dagelijkse nieuwsupdates via Instagram
www.instagram.com/cgi.holland

Inspirerende getuigenisssen via YouTube kanaal
www.youtube.com/channel/
UCuSiH1PNJzt26CEkIzrXfRg

Uitgelichte projecten

Zie www.cgi-holland.nl voor alle project-
nummers. Giften zonder vermelding van 
projectnummer worden door CGI als 
algemene gift aangemerkt en besteed.

Project: 1714  Rivers of Living water 
  (Irina Friedman)
Project: 1730 Noodhulp
Project: 1757  Home of Jesus the King 
  Church (Salim Shalash)
Project: 1800 Stimuleringsfonds   
  Jongerenreizen

Van de directeur

Irina Friedman

Moeder voor Russische Joden

Jan en Mies Barendse

bouwen bruggen in Israël

Terugblik

Tour Salim Shalash

CGI Studiereis voor leiders

1–12 mei 2019

Bank en bid mee

voor de messiaanse gemeenten  
en bedieningen in Israël

IBAN NL19 INGB 0004651992
BIC: INGBNL2A

3
4

8

10

11

12



3

van de directeur

KIEZEN VOOR VERBONDENHEID
Ik, JHWH, heb u (Israël) geroepen in gerechtigheid, uw 
hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor 
het volk, tot een licht voor de natiën: om blinde ogen te 
openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de 
gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. (Jes. 42:6-7)

Op 6 oktober jl. sprak de Arabische voorganger uit 
Nazareth, Salim Salash, op de CGI-dag over de onlos-

makelijke verbondenheid van Israël met het verbond dat de Eeuwige met hen 
gesloten heeft. Salim, vol liefde over Israël, bracht een totaal andere boodschap dan 
wat we meestal van Arabieren horen. Als voorganger van de Home of Jesus the King 
Church heeft hij als gevolg daarvan regelmatig te maken met oppositie van stadge-
noten, zowel verbaal als fysiek. Toch gaan hij en zijn vrouw moedig door.

Durven wij het aan om ook in Nederland ronduit te kiezen voor het volk van God 
(en dat mag best met een kritische houding)? We horen steeds vaker oproepen om 
Israël te boycotten. PKN kerken worstelen met hun ‘onopgeefbare’ verbondenheid 
terwijl in de wereld Israël als een groot gevaar wordt gezien. Het is van belang om 
de verbondenheid van Israël met de Here God èn andersom in onze eigen omgeving 
te benadrukken. Dáárom moeten we Messiaanse gemeenten in Israël blijven steu-
nen, maar óók de Arabische gemeenten die Gods plan met Israël zien. De staat Israël 
bestaat 70 jaar, maar het antisemitisme groeit met de dag, ook binnen de kerken. 
Dáárom is onze stem zo belangrijk, zeker naar de jeugd toe! Stap naar je (kerken)
raad en vraag om ruimte voor prediking of een serie studieavonden over dit belang-
rijke onderwerp. CGI heeft een aantal sprekers die graag bereid zijn om te komen. 
Israël is, zo zeggen de rabbijnen, uit het ‘nest’ van de volkeren gekozen om een 
voorbeeld te zijn, maar óók het middel om de volkeren te verlichten. 

Wist u dat Israël de opdracht kreeg om tijdens de zeven dagen van het Loofhutten-
feest zeventig stieren te offeren? Volgens de joodse uitleg werden deze offers voor 
alle volken gebracht (Numeri 29). Via Israël heeft de Eeuwige de wereld op het oog. 
Daarom is ons getuigenis èn onze verbondenheid met Israël zo belangrijk!
Zijn shalom is op u en de uwen,

Jaap Bönker, Directeur
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Irina Friedman: 
AL 25 JAAR EEN MOEDER VOOR RUSSISCHE JODEN…

Toen Irina en haar man Sev in de jaren 
’90 als nieuwe olim uit Oekraïne in 
Israël kwamen, begon hun bediening 
direct. Nog maar kort daarvoor waren 
ze in hun oude land tot geloof in Jezus 
gekomen. Ze wilden graag naar Australië 
of Canada emigreren, maar God maakte 
hen duidelijk dat Israël de bestemming 
moest worden. Het waren deze woorden 
die Irina in het hart raakten: ‘Hoor je het 
huilen van mijn volk niet? Ze kennen me 
niet. In de profeten staat: Ik zal ze bren-
gen van het Noorden.’ Maar Irina had een 
seculiere opvoeding en wist niet waar 
te beginnen. ‘We waren volledig afhan-
kelijk van Hem. Maar dat was precies de 
goede houding.’

Zevende verdieping
Vrijwel direct na hun aankomst in Israël 
zat het echtpaar in de bediening onder 
Joodse immigranten uit de voormalig 
Sovjet-Unie. Ze begonnen met samen-
komsten in het kleine appartementje 
van Irina’s ouders, op de zevende ver-
dieping van een flatgebouw in Karmiël. 
‘We hebben veel fouten gemaakt en 
veel geleerd.’ 
Het werk groeide in de loop van de jaren 
uit tot de gemeente die het nu is. Achter 
het podium hangt een enorme davids-
ster en de namen van de zeven plaatsen 
waar inmiddels dochtergemeenten zijn 
ontstaan. Naast het podium staan de 
vlaggen opgesteld die gemeenteleden 
tijdens de samenkomst kunnen gebrui-
ken in hun aanbidding. Irina heeft in het 

V 
erlaten en verpauperd is 
het industrieterrein waar 
de gemeente is gevestigd. 

Maar warm en hartelijk is de ont-
vangst binnen. We zijn te gast bij 
de gemeente ‘Rivieren van Levend 
Water’ in Karmiël. Het is al bijna 
12 jaar geleden dat CGI voorgan-
ger Irina Friedman bezocht en in 
al die jaren is er veel gebeurd. 
Belangrijkste ontwikkeling is 
de geboorte van zeven dochter-
gemeenten verspreid over heel 

Galilea. Hoog 
tijd dus voor 
een update over 
het werk onder 
Russische Joden  
in Noord-Israël. 

GemeenteNieuws,

oktober 2006
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‘Veel Joden krijgen hulp bij 
het maken van alijah, maar 

eenmaal in Israël bekommert 
niemand zich om hen.’

Irina Friedman: 
AL 25 JAAR EEN MOEDER VOOR RUSSISCHE JODEN…

gebouw ook haar eigen kantoor. Haar 
man Sev is er niet als wij langskomen,  
hij werkt als chauffeur om in hun levens- 
onderhoud te voorzien. 

Na al die jaren is de missie van de 
gemeente nog steeds dezelfde: nieu-
we Joodse immigranten uit Rusland en 
Oekraïne praktische hulp bieden en hen 
vertellen over de liefde van God. Dat 
dit werk gezegend wordt, blijkt wel uit 
het feit dat er in Naharia, Akko, Katzrin, 
Ma’alot, Hatzor haGlilit, Nazareth-Illit 
en zelfs in het orthodoxe bolwerk Tsfad 
dochtergemeenten zijn. 

Terug naar Rusland
Irina vertelt: ‘Het is zo belangrijk dat 
mensen goed worden opgevangen. Er 
zijn veel Russische Joden die het hier 
niet volhouden en weer teruggaan. Of 
naar Amerika vertrekken. Zelfs terwijl er 
oorlog is in Oekraïne, kiezen mensen om 
terug te gaan naar dat land. Israël heeft 
zo’n andere cultuur en het leven is hier 

soms hard. Maar als wij ze helpen en 
liefde betonen, is het makkelijker voor 
hen om te blijven. Mensen hebben tijd 
nodig om hier te wennen.’  

Irina vertelt dat veel Russische Joden 
hulp krijgen bij het maken van alijah, 
maar eenmaal in Israël, bekommert nie-
mand zich om hen. ‘Mensen vragen ons 
wel eens of we net zo geloven als de 
organisatie Even Haezer, die de mensen 
in Oekraïne of Rusland helpt om naar 
Israël te gaan. Er gaat zo’n goed getuige-
nis uit van die mensen. We antwoorden 
dan heel bescheiden dat we dat dan 
maar hopen. ‘

Tsfad
Het verhaal van de dochtergemeen-
te in het zeer orthodoxe Tsfad begon 
toen twee mensen van Karmiël in deze 
stad spullen voor nieuwe immigranten 
brachten. ‘Van het stadsbestuur kregen 
we een ruimte voor opslag. Dat was 
mogelijk dankzij één gelovige vrouw 

door Michiel Steenwinkel

De samenkomstzaal met de grote ‘Magen David’
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die als sleutelfiguur functioneerde. We 
kunnen hier niet evangeliseren, maar 
we ontmoeten de gelovigen regelmatig 
bij iemand thuis voor een groepsbijeen-
komst. We bidden en aanbidden dan 
met elkaar.’ 

Het ontgaat de orthodoxie niet dat er 
gelovigen in ‘hun’ stad zijn binnenge-
komen. ‘Een groep orthodoxen klaagde 
eens bij gemeente Tsfad over mij.  Ze 
vroegen: “burgemeester, hoe kun je 
Rivers of living water dit laten doen in 
onze heilige stad?” De gemeente ant-
woordde hen dat ze tenminste íets doen 
voor onze bevolking.’ 

Katzrin 
Hoewel vooral Tsfad bekend staat als 
orthodox bolwerk, is de tegenwerking 
groter in het dorp Katzrin op de Golan 
hoogvlakte. Het begon er met een bij-
eenkomst waarop Irina vertelde over de 
geschiedenis van het Joodse volk, ’het 
enige volk waarvan de geschiedenis in 
de Bijbel staat.’ Veel van de aanwezigen 
aanvaardden Jezus als Messias. Toen 
Irina een Pesachviering wilde organi-
seren in een gebouw van de gemeente 
Katzrin, kreeg een orthodoxe rabbijn 
daar lucht van. ‘Die beklaagde zich bij 
de burgemeester die ons toen verbood 
de bijeenkomst te houden. Maar een 
groep gelovigen en zelfs overlevenden 
van de Sjoa (Holocaust) kwamen in ver-
zet tegen dat besluit. Ze wilden het toch 
door laten gaan. Ze wilden een soort 
revolutie en kalmeerden pas toen we 
zeiden dat protest niet de weg van de 
Heer is.’ Deze gebeurtenissen maken 
duidelijk dat geloven in Jezus niet altijd 
even makkelijk is in Israël. 

Toch wil Irina zeker niet spreken van 
vervolging. ‘Vervolging?, nee dat over-
kwam gelovigen in de eerste eeuw. 
Zoals Jakobus die in Handelingen 12 
door Herodes werd onthoofd. Dát is  
vervolging. Dat ervaren wij helemaal 

‘We moeten niet op zoek naar 
de Joodse wortels, maar naar 

de Joodse Wortel.’
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Rivers of living water

PROJECTNR. 1714

niet. Het is tegenwerking. En hoe meer 
ze ons willen stoppen, hoe meer mensen 
juist op zoek gaan.’ 

De moedergemeente in Karmiël houdt 
elke week een diaconale actie in de 
stad. Een paar honderd mensen komen 
daar op af. Ze krijgen allerlei spullen om 
hun nieuwe bestaan op te bouwen. Tot 
een jaar na aankomst in Israël kunnen 
mensen een beroep doen op de hulp. 
Er wordt ook met mensen gebeden en 
ze worden uitgenodigd om naar een 
samenkomst te komen. Veel mensen 
doen dat niet, maar worden door het 
contact in het hulpcentrum toch aange-
raakt door de liefde van God. ‘Een vrouw 
vertelde dat ze een zieke kleindochter 
heeft. Ze zei: ‘ik bad zoals jij bad, in de 
naam van Jezus. En het werkte.’ Kijk, dat 
willen we: dat mensen niet naar ons kij-
ken, maar direct naar Jezus.’  

Chanoeka en Kerst
De immigranten uit de voormalige 
Sovjet-Unie landen weten vaak weinig 
van het jodendom en het christendom. 
Maar Irina gebruikt alle feesten als 
aanleiding om mensen uit te nodigen. 
In december zijn dat zowel Kerst als 
Chanoeka. ‘Als je mensen vertelt dat 
er een Chanoeka feest is, dan komen 
ze. We zetten met Kerst ook een kleine 
kerstboom neer. We komen tenslotte uit 
Oekraïne en kunnen onze achtergrond 
niet verloochenen. Sommige mensen 
zeggen dan ‘het is heidens.’ Maar we 
aanbidden het niet. Als het ons helpt om 
over Jezus te praten, zet ik zo’n boom 
neer. Als het niet helpt, haal ik het weg. 
Iedereen die hier komt weet dat we 
Joods zijn en we weten zelf wie we zijn. 

Alle Joodse feesten spreken over Jezus 
vanuit verschillende perspectieven. 
Pesach over zijn dood, Sukkot over inti-
miteit met Hem, het Trompettenfeest 
over zijn wederkomst.’

Over de judaïsering die je in sommige 
evangelische kringen tegenkomt, is 
Irina duidelijk. ‘Dat vind ik jammer om 
te horen. Mensen verliezen hun identi-
teit in Christus. Als ze het niet kunnen 
vinden daarin, zoeken ze het in Joodse 
rituelen. Ze gaan van het ene naar het 
andere extreme. Er waren hier mensen 
die zeiden dat ik mijn Joodse wortels 
moest zoeken. Maar ik zei: ‘Heer, wat 
moet ik dan vinden, mijn ouders waren 
helemaal Joods. Maar ik wil niets missen 
Heer, zijn er dingen die ik over het hoofd 
zie?’ Maar God zei: ‘Je kunt beter niet de 
Joodse wortels zoeken, maar de Joodse 
Wortel. Het is mijn zoon Jezus die de 
Wortel van Jesse is. Je kunt niet Joodser 
worden dan Hij. Ben je vol van liefde, 
dan ben je een goede Jood. Maar als je 
eenmaal start in deze religieuze zoek-
tocht, ga je van het ene naar het andere 
uiterste.’ 

‘Ik bad zoals jij bad, in de naam 
van Jezus. En het werkte.’ 
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Jan en Mies Barendse verblijven vier 
keer per jaar zes weken in Israël. Vanuit 
hun uitvalsbasis in Migdal aan het Meer 
van Tiberias onderhouden ze intensief 
contact met gemeenten in heel het land. 
Zo bouwen ze bruggen tussen Arabische 
en Joodse gelovigen. 
 
Barendse was ooit één van de oprichters 
van CGI (Comité Gemeentehulp Israël). 
Nu, jaren later, is hij de ogen en oren van 
de organisatie in Israël zelf. “Als je hier 
langere tijd bent, kun je een echte ver-
trouwensband opbouwen met mensen. 
Dan zijn ze ook bereid meer te vertellen 

Jan en Mies Barendse:

BOUWEN BRUGGEN IN ISRAËL
dan het verhaal dat ze aan buitenlan-
ders vertellen.” 
 
Strijkbout
Vol passie vertelt Barendse over de 
goede relaties die er groeien tussen 
Arabische en Joodse voorgangers. Maar 
vanwege de gespannen politieke ver-
houdingen leven er ook gevoeligheden. 
“Ik ben een hartstochtelijk liefheb-
ber van de staat Israël, maar ik zie bij 
Arabieren ook verdriet. Er zijn dappere 
Arabische voorgangers die weigeren 
om bij de pijn te blijven zitten en die 
naar hun Joodse broeders en zusters 
stappen. Maar voor anderen is dat moei-
lijker. Zij willen zich niet over politiek 
of de staat Israël uitlaten. Wij mogen 
bijdragen aan het opbouwen van ver-
trouwen en het brengen van verzoening. 
Je moet soms diplomaat zijn. Even met 
de strijkbout eroverheen.” 
 

Officieel is hij met pensioen, maar daar is in de 
praktijk niets van te merken. Er zijn weekenden 
dat hij wel vier keer op de ‘kansel’ staat. Op 
vrijdagavond en zaterdagochtend tijdens de 
sabbatsvieringen in Messiaanse gemeenten en 
op zondag in Arabische gemeenten.
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‘Als je hier langere tijd bent, 
kun je een echte vertrouwens-
band opbouwen. Dan zijn ze 
ook bereid meer te vertellen 
dan het verhaal dat ze aan  

buitenlanders vertellen.’
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Jan en Mies Barendse:

BOUWEN BRUGGEN IN ISRAËL
Hun jarenlange ervaring met pastorale 
zorg komt het echtpaar Barendse in dit 
werk goed van pas. “Bidden, troosten 
en bemoedigen. Mensen hebben het 
soms heel moeilijk. Het is geen makke-
lijk land, het lijkt wel een snelkookpan. 
Alles wat we als voorgangersechtpaar 
deden in Amsterdam, mogen we nu in 
Israël doen. Dat houdt ons enorm fit.” 
Het verblijf gedurende 24 weken per 
jaar in Migdal heeft een wonderlijke 
start gekend. Een 95-jarige Amerikaanse 
vrouw kreeg de visie om hier een retrai-
tecentrum te bouwen. Maar het pro-
bleem was dat het centrum veel weken 
per jaar leeg stond. Dankzij de con-
tacten van Jan en Mies komen nu veel 
Messiaanse gemeenten en Europese 
groepen naar Migdal voor verblijf, cur-
sussen of een retraite. Zo werd Migdal 
voor Jan en Mies naast Amsterdam een 
tweede thuis. 

Handelingen
Op de vraag wat God in deze tijd doet 
onder de Joodse Messiaanse gelovigen 
in Israël, blijft het even stil. Dan komt 
vol overtuiging het antwoord: “Lange 
tijd waren gemeenten vooral bezig met 
zichzelf, ook vanwege de verdrukkingen 
die ze ervaren. Maar nu hoor ik steeds 
meer dat ze zich bewust worden van hun 
opdracht uit Handelingen 1:8. Het getui-
gen zijn van Jezus, ‘van Jeruzalem tot de 
uiteinden van de aarde’. Ze beseffen dat 
ze een opdracht hebben voor de vol-
ken. De vrouwen van een gemeente in 
Karmiel gingen onlangs bloemen uitdelen 
aan vrouwen in een Arabisch winkelcen-
trum met de boodschap dat God van hen 
houdt. Het leidde tot tranen en omhelzin-
gen. Voor Arabische vrouwen was het de 
eerste keer dat een Joodse vrouw hen in 
de ogen keek. Dat is verzoening.”

‘Bidden, troosten 
en bemoedigen. 

Mensen hebben het 
soms heel moeilijk.’

Tiberias. Foto: Shutterstock
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Bedankt voor uw bezoek! Het was een  
zeer gezegende en inspirerende tour!

T E R U G B L I K
Salim Shalash Tour (5–7 oktober 2018)

Salim Shalash presenteert het 
programma van de Tour

Salim spreekt tijdens 
de CGI-dag in Houten

Salim spreekt in 
Pinkstergemeente 
Filadelfia, Arnhem
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Interesse? Neem contact  
op met Jaap Bönker
j.bonker@cgi-holland.nl

06-55 38 42 56 

CGI-studiereis • 1-12 mei 2019

Sichem / Nablus. Foto: Shutterstock

 Geen ‘gewone’ reis. We bezoeken bijzondere  plaatsen!

€ 1.799,-All-in

CGI-studiereis voor leiders 
van gemeenten en kerken

Een bijzondere reis vanuit Jeruzalem naar 
Nabloes/Sichem waar we lokale bevolking 
gaan ontmoeten. Een vluchtelingenkamp 
bezoeken, maar ook de put van Jakob in 
Sichar, het graf van Jozef en een tour in de 
binnenstad…

• Sichem is één van de eerstgenoemde 
plaatsen in de Bijbel, waar Abram zijn eerste 
altaar bouwt en de Naam van de Here uit-
roept.
• We gaan naar Hebron waar we de graf-
tombe van de aartsvaders & moeders gaan 
bezoeken (de grot van Makpelah), één brok 
geschiedenis bij elkaar! En we maken een 
tour door de oude stad.
• We bezoeken de Samaritanen op de berg 
Gerizim en we bekijken ook de berg Ebal 
(bergen van Zegen en Vloek). 
• We bezoeken het graf van Samuël in Rama 
en we zien daar hoe Jozua het land verover-
de. We bezoeken een christen-Palestijns 
dorpje en we hebben een overview over 
Jeruzalem.

Een trip naar Jericho waar we een interes-
sant project bezoeken en we bekijken het 
centrum en een museum. We ontmoeten 
interessante mensen in Jeruzalem, met een 
bijzonder verhaal. 
• Een bezoek aan Beër-Sheva, waar de put 
van Abraham is en waar het verbond met 
hem werd bevestigd.
•Daarnaast hebben we voldoende ruimte om 
de oude stad en andere interessante plaat-
sen en mensen te bezoeken en te bekijken. 
  
In de prijs zijn begrepen: vliegticket, logies, 
ontbijt en diner. Lunch voor eigen kosten 
(eventueel nemen we broodjes mee vanuit 
het hotel). Incl. busvervoer en halen en 
brengen naar Ben Gurion Airport.
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P 1800 • VAN 19 T/M 28 NOVEMBER 
gaan 30 jongeren voor 10 dagen naar 
Israël met de CGI-Jongvolwassenen 
Studiereis. Wilt u meebidden voor een 
goede voorbereiding en een gezegende 
tijd in Israël? Dat vele harten mogen 
worden geraakt en dat de waarheid tij-
dens de reis mag worden verkondigd. 

P 1781 • AAN DE GRENS TUSSEN ISRAËL 
EN EGYPTE vingen de Israëlische Avishai 
Pinchas en zijn Nederlandse vrouw 
Jolanda veel mensen op. Ze wonen in 
een moshav en getuigen van visioenen 
en dromen waarin God tot hen spreekt. 
Verder zijn ze betrokken bij medische 
teams die overal ter wereld kunnen wor-
den ingezet bij natuurrampen en oor-
logen. Bid voor hen en hun gezin, voor 
open deuren en voor financiële steun. 

P 1773 • MICHAEL & DINA BEENER zijn 
voorgangers van de gemeente City of 
Life in Sederot, vlakbij de grens met 
Gaza. Zij ervaren op dit moment veel 
spanning door de dreiging vanuit het 
grensgebied. Wilt u meebidden voor 
deze gemeente en alle mensen die in de 
regio wonen? Dat het goede werk plaats 
mag blijven vinden onder deze stress-
volle omstandigheden.

P 1757 • SALIM SHALASH was van 
5–7 oktober in Nederland voor een 
Spreekbeurt Tour. Het is ongelofelijk 
om zijn getuigenis te horen. Hij wil als 
Arabier tot zegen voor Israël zijn in 
Nazareth. Dit roept de nodige weerstand 
op in de omgeving waar hij woont. Bid 
voor hem en zijn gezin dat zij als een 
licht mogen schijnen in de duisternis. 

DANK EN BID MEE

O O K  M A A N D E L I J K S  D E  G E B E D S B R I E F  O N T V A N G E N ?
gebedsmuur@cgi-holland.nl

voor de messiaanse gemeenten en bedieningen in israël


