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Gemeentenieuws

Precies dertien jaar 
geleden wijdde het 
CGI het decembernum-
mer aan de Messiaanse 

gemeente HaDerech (‘De Weg’) 
in de Galilese immigrantenstad 
Karmiël. Tijdens ons eerste 
gesprek met voorgangersecht-
paar Yossi en Ronit Ovadia en 
een aantal gemeenteleden, 

zaten we in de tuin van een 
speciaal voor de samenkom-
sten gehuurd huis. Nu ben ik bij 
Yossi en Ronit thuis uitgenodigd 
en zijn we natuurlijk allemaal 
zichtbaar ouder geworden. Dat 
is vooral te zien aan de drie 
zonen, Emanuel, Yedidya, and 
Aminadav, de kinderen van toen 
zijn inmiddels boven de twintig. 

Ook de gemeente is volwas-
sen geworden. Niet alleen qua 
aantal, maar ook wat betreft de 
onderlinge liefde en het getui-
genis in de omgeving.  
Het is een geestelijk thuis voor 
oud en jong, afkomstig uit onge-
veer vijftien landen. Meer dan 
de helft heeft een Russische 
achtergrond. 

Lees verder op de volgende pagina >>

Yossi OvadiaTerug in Karmiël
De drie pijlers van Messiaanse gemeente HaDerech



snel een grotere zaal gehuurd in het 
industriële centrum van Karmiël. 
Maar na elf jaar was ook die zaal te 
klein. Vooral het kinderwerk kampte 
met ruimtegebrek. Daarom werd een 
langdurig contract afgesloten met een 
ondernemer die een nieuwe hal ging 

bouwen. Intussen liep het contract met 
de oude huurbaas af, terwijl de nieuwe 
zaal nog niet klaar was. Een jaar lang 
zwierf de gemeente rond. ‘Een woes-
tijnperiode waarin we enorm gegroeid 
zijn in verbondenheid aan elkaar’, zeg-
gen Yossi en Ronit achteraf.
Ook bleek in deze periode hoe hecht 
de vriendschappen met andere 
gemeenten in Galilea zijn. Zo opende 
de Messiaanse gemeente ‘Katzir Asher’ 
in Akko haar deuren voor de ‘dakloze’ 
HaDerech-gemeente. Zeker twee keer 
per maand reisde de hele gemeente 
met bussen en privé-auto’s naar Akko 
om daar de samenkomst te houden. 
De andere weken kwamen ze of in 

de open lucht of bij de mensen thuis 
samen. 

Nieuwe zaal
Op 8 juni jl. werd de nieuwe zaal 
officieel geopend en sindsdien is er 
alle ruimte voor nieuwkomers. Want 
ambities zijn er zeker in de groeistad 
Karmiël. Ook het kinder- en jonge-
renwerk hoopt de gemeente uit te 
breiden. Binnenkort wil het bouwteam 
nog een jeugdhonk bouwen in een 
gedeelte dat nu nog wordt gebruikt 
als opslagruimte. Hier moet een plek 
komen waar de Messiaanse jongeren 
hun vrienden mee naartoe kunnen 
nemen en waar ze in een ontspannen 
sfeer met zithoekjes en speeltoestel-
len ook over het geloof kunnen praten.

Olijfboom
Het nieuwe gebouw werd geopend 
door het planten van een olijfboom 
door Yossi Ovadia en Anis Barhoum, 
de voorganger van de Arabische 
gemeente ‘Huis van Licht’ in Sfar’am. 
De olijfboom is niet alleen het sym-
bool van het herstel van Israël, maar 
de naam Karmiël betekent letterlijk 
‘Olijfboomgaard van de Heer’.

Yossi legt uit dat vriendschap met de 
Arabische broeders en zusters voor 
de gemeente erg belangrijk is: ‘Het 
is de derde van drie pijlers waarop 
onze gemeente is gebouwd. Wij stre-
ven naar eenheid met onze Arabische 
broeders en zusters op basis van 

Yossi werd in 1960 geboren in Haifa, 
de noordelijke havenstad van Israël, 
een echte sabra dus. Hij groeide op in 
een Joods-religieus gezin, zijn vader 
was Chazan, voorzanger in de syna-
goge. Op 23-jarige leeftijd kwam Yossi 
tot geloof in Jeshua. Zeven jaar later, 
in 1990, trouwde hij met Ronit, ook 
een geboren Israëli die toen al jaren 
in Jeshua geloofde. Ze gingen in de 
groeistad Karmiël wonen, waar voor de 
jonge ingenieur veel werk was te doen 
en waar hij opklom tot hoofd steden-
bouwkundige. 
Er verzamelde zich een groep gelo-
vigen om het jonge stel en zo werd 
tijdens Pesach 1989 de gemeente 
HaDerech opgericht in het apparte-
ment van Yossi. Het begon met onge-
veer tien gelovigen, en nu schommelt 
dat aantal al een paar jaar tussen de 
honderdvijftig en tweehonderd men-
sen, waarvan ongeveer vijftig kinderen 
en tieners. 

Bouwer
In het begin ging de groei van de 
gemeente zo snel dat Yossi in 2003 
besloot om zijn baan op te zeggen, of 
zoals hij zelf zegt: ‘Om van bouwer 
van het fysieke Karmiël, bouwer van 
het geestelijke Karmiël te worden.’ 
Inmiddels is het team van oudsten en 
diakens flink uitgebreid en is er een 
tweede voorganger aangesteld: Liron 
Shani.
Na de privéwoning waar we elkaar 
voor het eerst ontmoetten, werd al 
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De olijfboom is niet 
alleen het symbool van 
het herstel van Israël, 

maar de naam Karmiël 
betekent letterlijk 

‘Olijfboomgaard van  
de Heer’

De drie pijlers van HaDerech: Ezechiël 36:24-26, Galaten 6:2 en Efeziërs 2:14



Samenkomst in het nieuwe gebouw
V.l.n.r.: Ineke van den Beukel, Israel Harel, Timo Erkelens, Yossi Ovadia,  

Wim Nieuwenhuis en Michiel Steenwinkel

Efeziërs 2:14: “Want Hij is onze vrede, Hij 
die met zijn dood de twee werelden één 
heeft gemaakt, de muur van vijandschap 
ertussen heeft afgebroken.”
Als eerste pijler zien we het als onze 
taak om nieuwe immigranten in onze 
gemeenschap liefdevol op te nemen. 
We doen dat omdat we er vast van over-
tuigd zijn dat de profetie van Ezechiël 
36:24-26 in deze tijd in vervulling gaat. 
Onze tweede pijler is noodhulp aan 
mensen die het materieel en geestelijk 
moeilijk hebben. En dat zijn er heel veel 
in Karmiël. We willen hiermee gehoor 
geven aan de woorden van Paulus aan 
de Galaten: “Draag elkaars lasten, zo 
leeft u de wet van Christus na” (6:2).

Stad en gemeente
Yossi is als voormalig stedenbouwkun-
dige altijd met demografische gegevens 
bezig geweest. Het is dus begrijpelijk 
dat de drie pijlers van de HaDerech-
gemeente met de stad verbonden zijn. 
De voorganger zegt: ‘Karmiël is een 
zogenaamd absorbtion centre waar 

nieuwe immigranten binnenkomen om 
een nieuw leven te beginnen in Israël. 
De Bijbelverzen uit Ezechiël 36 gaan 
over het herstel van de natie van Israël, 
en dit gebeurt onmiskenbaar in onze tijd. 

Het is een herstel in twee fasen: 
1. terugkomen in het land; 2. terugkeren 
tot de Heer. Terugkomen naar het land is 
noodzakelijk, maar zonder een terugkeer 
naar de Heer is het de moeite niet waard. 
Als gemeente van Jeshua zien wij het als 
onze taak om de nieuwe immigranten te 
helpen wortel te schieten in het land. En 
dit heeft God in onze gemeente beves-
tigd. HaDerech is een afspiegeling van 
de stad Karmiël. Je vindt bij ons geboren 

Israëli’s en immigranten uit diverse 
landen. Sommigen zijn er nog maar 
net, anderen al meer dan twintig jaar. 
Dat is het leven van onze gemeente. 
Wij bemoedigen en motiveren nieuwe 
immigranten om te blijven vertrouwen 
op God en de moed niet te verliezen. 
Immigratie is een langdurig en moei-
zaam proces, waarin je als ouders ook 
makkelijk je kinderen kunt verliezen. Zij 
passen zich veel sneller aan en raken 
daardoor van je vervreemd, van de taal 
die je gewend bent te spreken, van de 
cultuur van het land van herkomst, en 
van het geloof dat je je kinderen hebt 
bijgebracht. Daar komt nog bij dat veel 
Israëli’s misbruik maken van de onwe-
tendheid en afhankelijkheid van nieuwe 
immigranten. Dat is niet goed, maar het 
gebeurt. Daarom is de zorg voor nieuwe 
immigranten een van onze belangrijkste 
taken als gemeente. We willen hun een 
thuis bieden op sociaal en geestelijk 
gebied. En daar hoort natuurlijk bij dat 
we als gemeente ook hulp bieden aan 
de allerarmste mensen in Karmiël.’

Terugkomen naar het 
land is noodzakelijk, 

maar zonder een terug-
keer naar de Heer is het 

de moeite niet waard

Yossi Ovadia en Anis Barhoum planten samen de olijfboom



Gilad Bousi (43) is vader van drie jongens en getrouwd met Inbar. Hij werkt full-
time voor de HaDerech-gemeente, en is als diaken verantwoordelijk voor alle 
logistieke zaken. Hij was ook nauw betrokken bij de bouw en verbouw van de 
nieuwe locatie. Gilad is zeven jaar geleden gaan geloven in Jeshua. Ik vraag hem 
of hij iets wil vertellen over zijn bekering. En opnieuw besef ik hoe groot het 
wonder is van iedere Jood die gaat geloven dat Jeshua de Messias is.

GILADGOD 
vindt

Ik kom uit een streng orthodox gezin. 
Tot mijn dertiende deed ik met alles 
mee, maar daarna heb ik het geloof 
achter me gelaten. Ik was extreem 
rebels tegen alles wat met religie te 
maken heeft, was altijd heel erg op 
mijzelf gericht en beschouwde mijzelf 
als de god van mijn leven. Het belang-
rijkste was voor mij om zoveel mogelijk 
geld te verdienen. We kregen drie kin-
deren en droomden ervan om in Galilea 
te gaan wonen. Uiteindelijk lukte het, 
en kochten we een huis in de heuvels 
ten noorden van Karmiël. Eén min-
puntje: ik kon geen werk vinden in de 
omgeving. Toen besloot ik om samen 
met een vriend een cosmetica winkel 
te openen in Tel Aviv. Dat was het 
begin van de ellende. Al ons spaargeld 
ging naar de winkel, en we verdienden 
niets. Op een gegeven moment was er 
zelfs geen geld meer voor eten. Mijn 
vrouw en kinderen moesten wennen 
aan de nieuwe omgeving en ik zat in Tel 
Aviv. Alleen in de weekenden kwam ik 
nog thuis. Alles mislukte en de schul-
den stapelden zich op. Het was één 
grote chaos. 

Te midden van al die ellende ging Inbar 
op zoek naar God. Zij zocht contact 
met mijn zus die al heel lang in Jeshua 
gelooft en toen al twintig jaar voor 
mij had gebeden. Mijn zus probeerde 
Inbar zoveel mogelijk te helpen, maar 
omdat ze vlakbij Eilat woont, verwees 
ze Inbar naar de HaDerech-gemeente in 
Karmiël. Het duurde niet lang voordat 
ze tot geloof kwam. Toen ik het eerste 
weekend na haar bekering thuiskwam, 
leek het of ze een licht om zich heen 
had. Ze was zo blij en ze maakte zich 
helemaal geen zorgen meer over onze 
financiële problemen. Ik vond het wel 

prima dat mijn vrouw gelukkig was, dan 
hoefde ik me daar geen zorgen meer 
over te maken als ik in Tel Aviv was. Zo 
was ik, alles draaide om mezelf. 

Toen ik weer terug was in Tel Aviv, 
belde Inbar en vroeg: ‘Heb je je tas nog 
open gedaan?’ ‘Nee, waarom?’ ‘Nou, 
als je even tijd hebt, moet je er maar 
eens in kijken.’ Ik maakte mijn tas open 
en zag de Bijbel. Ik werd kwaad en zei 
door de telefoon: ‘Is dat alles!? Denk je 
dat ik met al mijn problemen ook nog 
tijd heb om te lezen? En dan nog wel 
in dat boek?’ Maar toen ik die avond 
op mijn logeeradres was, realiseerde ik 
mij dat ik eigenlijk enorm veel tijd had. 
Geen gezin om me heen…, een kamer 
voor mij alleen. Dus opende ik het boek 
en begon ik het Nieuwe Testament 
te lezen, want ik dacht bij mezelf dat 
ik het Oude Testament al kende. Wat 
natuurlijk onzin is als je vanaf je der-
tiende niets meer aan het geloof hebt 
gedaan. Ik begon te lezen in Matteüs 
en kon niet meer stoppen. Ik weet niet 
wat er met me gebeurde, maar dit boek 
had me vanaf de eerste bladzijde te 
pakken. Ik was ervan overtuigd dat 
Jeshua een zeer boosaardig persoon 
was voor de Joden en dat alles wat er 
over Hem geschreven stond, één grote 
leugen was. Maar hier las ik dat Jezus 
Zelf een Jood was. Bovendien ontdekte 
ik dat alles wat ik over Hem las, en 
vooral de woorden die Hij zelf sprak, 
één grote liefdesverklaring was. Ik las 
tot ik boven het boek in slaap viel. En 
de dagen erna kon ik niet wachten tot 
ik weer op mijn kamer was om het boek 
te lezen.

Toen ik er in het weekend thuis over 
begon, kon Inbar al mijn vragen beant-

woorden. Wat een ervaring, voor het 
eerst waren we één. Ik was verbaasd 
hoe alles eigenlijk in elkaar greep. Hoe 
alle oude Joodse waarheden beant-
woord werden. Alles kreeg nu beteke-
nis. De eerste weken en maanden ver-
anderde mijn leven. Ik merkte dat ik me 
als een gelovige begon te gedragen. 
Toch waren de problemen met de win-
kel niet voorbij. De schulden waren nog 
steeds niet afgelost en we draaiden 
nog steeds met verlies. 
Ik begon mijn vrouw en kinderen  
vreselijk te missen. En in die stem-
ming stapte ik die avond op m’n 
motor. Onderweg begon ik spontaan 
te huilen en ik riep het uit: ‘God wat 
moet ik doen? Ik geef het op!’ Vanaf 
dat moment gingen de dingen om me 
heen veranderen. Ik werd ontspannen 
en begon weer creatief te worden. Ook 
sprak ik met volkomen vreemde men-
sen over Gods liefde en over Jeshua. 

Er gebeurden regelrechte wonderen. 
Van onbekende gevers kwam er geld 
binnen voor het onderhoud van ons 
gezin. En naast de winkel ging ik aller-
lei bijbaantjes doen. Maar het grootste 
wonder gebeurde toen mijn partner 
tegen me zei: ‘Gilad, wil jij stoppen 
met de winkel?’ ‘Ik denk het wel’, ant-
woordde ik. Toen zei hij tot mijn grote 
verbazing: ‘Ik neem al jouw schulden 
over en zet je helemaal vrij om je uit de 
winkel terug te trekken.’ Het ging om 
een schuld van een half miljoen  
shekel. Ik kon niet begrijpen dat hij 
zoiets deed. Dat was het grootste won-
der dat ik in die tijd heb meegemaakt. 
Later heb ik hem een deel terug kunnen 
betalen, omdat we ons huis verkochten 
en kleiner zijn gaan wonen in de stad 
Karmiël.’

vindt 
GOD

Gilad en Inbar Bousi

Tekst: Peter de Bruijne



Israel Harel laat een volledig nieuw licht 
schijnen op het nieuwtestamentische 
boek Hebreeën dat zelfs de meest 
doorgewinterde christelijke volgeling 
zal onderrichten. De auteur onderzoekt 
de achtergrond van de Joodse cultuur 
en opvattingen waarin de brief aan 
de Hebreeën is geschreven. Hij zet de 

referenties aan de Joodse geschiedenis uiteen om de moderne 
lezer (Jood of niet-Jood) te helpen begrijpen wat Jezus heeft gedaan 
voor een ieder van ons. Hij onderzoekt de vragen en moeilijkheden 
die worden aangehaald in de brief, en bespreekt tegelijkertijd 

Binnengaan in de Rust
Israel Harel

HERDRUK

lang bestaande trends binnen het 
Judaïsme en hoe Jezus het Bijbels 
Judaïsme vervult en het rabbijns 
Judaïsme overstijgt. In ‘Binnengaan 
in de Rust’ ligt de nadruk vooral op 
de oproep om binnen te gaan in het 
Heilige der Heiligen, in de intimiteit 
met God. Het is een roep om binnen 
te gaan in de sabbatrust van God, in 
de plaats waar Hij alles in al is.
ISBN nr. 978-90-812915-0-7

 Prijs: € 15,95 (excl. verzendkosten)
 Dit boek is te bestellen via www.cgi-holland.nl

opnieuw beschikbaar

We bezochten de volgende gemeenten en bedieningen:

1.  Akiva & Susan Cohen (Metsliach • KOKHAV YAIR)

2.  Tony Sperandeo (Kehilat Hamayaan • KFAR SABA)

3.  Ehab & Magda Ashkar (SHFAR’AM)

4.  Peter Tsukahira (Kehilat haCarmel • HAIFA)

5.  Yossi Ovadia (Kehilat Haderech • KARMI’EL)

6.  Irina Friedman (Streams of living water • KARMI’EL)

7.  Saleem Shalash (Home of Jesus the King Church • NAZARET)

8.  Daniël Berenstejn (Kehilat Shekina • ASHKELON)

9.  Victor Kalisher (Israel Bible Society • JERUZALEM)

11.  Michael Mistretta (FIRM • JERUZALEM)

12.  Evan Levine (Hatikva Project • JERUZALEM)

13.  Yonathan Almeida (Shemmen Sasson • JERUZALEM)

14.  Sandy Soshani (Be’ad Chaim • JERUZALEM)

15.  Joel Goldberg (Netivah • YAD HASHMONA)

Kokhav Yair

Haifa

Ashkelon
Jeruzalem

Yad Hashmona

Shfar’Am

Karmiël

Nazaret

Kfar Saba

bestuursreis november 2017
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(Jeruzalem)

Tony Sperandeo 
(Kfar Saba)
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Agenda

Giften

Overige info

12-20 december 2017: Chanukah
8 januari 2018: lancering nieuwe website CGI

Sprekers:  Henk Mulder, Albert Oosting, Jan Barendse 
en Timo Erkelens kunnen voor een spreekbeurt in uw 
gemeente worden uitgenodigd via: info@cgi-holland.nl

Zie voor de sprekersagenda:  www.cgi-holland.nl

Ontvang wekelijks een nieuwsupdate 
van de Messiaanse beweging:
https://www.facebook.com/CGIHolland
https://www.instagram.com/cgi.holland

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.

•  Gemeentenieuws DIGITAAL ontvangen? Dat kan! Geef 
het aan ons door als u niet langer de papieren versie wilt 
ontvangen. Oude nummers zijn ook digitaal terug te vinden 
op onze website: Nieuws > Downloads.

•  EXTRA Gemeentenieuws exemplaren ontvangen om op de 
tafel in uw gemeente te leggen? Dat kan!

•  Wilt u een COLLECTE houden voor één van de projecten in 
Israël, neem dan contact met ons op.

Mail voor al dit soort zaken naar: info@cgi-holland.nl

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992 
BIC-code: INGBNL2A

Veldwade 20a
3439 LE  Nieuwegein
T 055-843 19 04 
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
E info@cgi-holland.nl
W www.cgi-holland.nl

Staf: 
Timo Erkelens • directeur
E t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • parttime 
administrateur
E j.vanotterloo@cgi-holland.nl

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

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

Project: 1737  Kehilat Haderech
  (Yossi en Ronit Ovadia) 
Project: 1600  Website / Media
Project: 1730 Noodhulp

Abonnementen en adreswijzigingen:
T 055-843 19 04 
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
E adresbeheer@cgi-holland.nl

Een abonnement op Israël 
GemeenteNieuws is in principe gratis. 
Wel stellen we prijs op een vrijwillige 
bijdrage (€ 10,- per jaar).

Boekbestellingen:
Christine Guijt, 
c.guijt@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Layout: Sjoeal, Hoogeveen

NIEUWEGEIN - Comité Gemeentehulp Israël (CGI) is 30 oktober 
2017 een samenwerking gestart met kinderwerker Ronald 
Blonk, ontwikkelaar van de methode ‘Er op uit!’  De methode 
richt zich op een praktische en speelse toepassing van lessen 
uit de Tora. De moestuin speelt daarbij een grote rol. 

Voor meer Info kunt u terecht op de website:
www.kinderwerkeropuit.nl

Samenwerking met 
kinderwerkmethode 
‘Er op uit!’

Zowel het CGI als Blonk vinden het belangrijk christenen te 

onderwijzen over de Joodse wortels van het geloof. De methode 

‘Er op uit!’ past daar goed bij. Die is volgens Blonk veel meer 

gebaseerd op het Hebreeuwse Bijbelse denken waarin je al 

doende leert. Blonk: ‘Door de breuk tussen Joden en christenen 

in de eerste eeuw, zijn we veel van dat Hebreeuwse denken kwijt-

geraakt. Daardoor is er een kloof ontstaan tussen ons geloof en 

het dagelijks leven.’ 

Kinderdienst wordt werkplaats
Bij ‘Er op uit!’ wordt de kinderdienst veranderd in een heuse 

werkplaats. De meest opvallende uiting daarvan is de moestuin. 

Gedurende het seizoen van de lente tot aan de herfst beheer je 

met je kinderclub de tuin. Het hele proces van zaaien, ontkiemen, 

onkruid wieden, begieten, snoeien en oogsten wordt onderwe-

zen en gekoppeld aan het geestelijk leven. Blonk: ‘Dat begint al 

voor Pesach met het zaaien waarbij je ziet dat de eerste zaadjes 

moeten ontkiemen. De graankorrel die moet sterven zodat er 

nieuw leven uit kan voortkomen, een beeld van de Messias. Bij 

Pinksteren wordt de eerste oogst van bijvoorbeeld tuinkers bin-

nengehaald. In het najaar met het Loofhuttenfeest worden de 

courgettes en pompoenen geoogst en uitgedeeld.’ 

In de methode wordt een leesrooster gebruikt waarin teksten uit 

de Tora worden gekoppeld aan teksten uit het Nieuwe Testament. 

De Bijbelse geschiedenis van het Joodse volk wordt zo gelinkt aan 

de vervulling ervan in Jezus Christus. 

Ronald Blonk heeft een achtergrond in marketing en heeft zich de 

laatste jaren samen met zijn vrouw toegelegd op een praktische 

manier van geloofsoverdracht. De methode ‘Er op uit!’ is daarvan 

het resultaat, geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De hele 

cyclus duurt 6 jaar. De methode voorziet overigens in lessen voor 

het hele jaar, de moestuinlessen zijn alleen van april tot oktober. 

‘Er op uit!’ en het CGI willen elkaar gaan versterken door in con-

tacten met gemeenten naar elkaar te verwijzen. 

Tekst: Michiel Steenwinkel


