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van de directeur

LAND VAN DE BELOFTE…
In mei dit jaar was ik samen met Michiel Steenwinkel 
in Israël om een aantal projecten te bezoeken. Eén 
ervan was Aviv Ministry, geleid door Dov Bikas in 
Tel Aviv. Een project waar hulp wordt verleend aan 
prostituees, verslaafden en daklozen. We waren er 
‘s morgens vroeg en konden het juiste pand niet 
vinden. Wel zagen we veel vrouwen met duidelijke 

verslavingsverschijnselen. Op een gegeven moment 
ging ik een deur binnen waar een aantal van hen ook naar binnen gingen. Ik 
vroeg aan de daar aanwezige dame of Dov er ook was. Ik kreeg als antwoord dat 
ik nog tien minuten moest wachten. Het bleek een zogenoemde ‘peesruimte’ te 
zijn. Een ‘koude douche’! Een half uur later ontmoetten we Dov in een aangren-
zende ruimte. Tel Aviv, een moderne Joodse stad, met ook dit soort uitwassen. 
In het pand van Aviv Ministry zaten binnen de kortste keren zo’n vijftien mensen 
om koffie te drinken en een broodje te eten en een praatje te maken met een 
aantal werkers uit een messiaanse gemeente in Tel Aviv. Schokkend om te zien 
en mee te maken…

Zo is het hedendaagse Israël een seculiere staat, nog niet het ‘heilige’ volk. Maar 
dat gaat het wél worden! In deze nieuwsbrief meer daarover. Daarnaast aan-
dacht voor City of Life in Sderot, een gemeente die CGI al jaren steunt. Er is veel 
druk vanuit de orthodoxie, die het gebruik van het door de gemeente gehuurde 
gebouw gerechtelijk via het stadsbestuur bestrijdt. Mede dankzij de gebeden is 
de rechtszaak uitgesteld, prijs de Heer! 

Tenslotte noem ik het plan dat Viktor & Julia Blum (zie het interview in het vori-
ge nummer) van 19 t/m 26 maart 2023 naar Nederland komen. Misschien een 
idee voor een lezing in uw kerk of gemeente? Neem dan contact met ons op!

Graag vragen we weer om uw gebed en financiële hulp bij alle projecten die 
CGI ondersteunt. Om zo met elkaar tot zegen te mogen zijn in het land van de 
belofte!

Zegen en groet,
Jaap Bönker
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Het is duidelijk: in de ruimtes achter dit 
donkere kantoortje verdienen zwaar 
verslaafde vrouwen met hun zwaar 
verwaarloosde en uitgeputte lichamen 
het geld om hun drugs te kopen. We zijn 
in het meest hopeloze stukje van de 
Israëlische samenleving terecht geko-
men. Maar juist hier bieden gelovigen 
hoop.

Buiten aan de overkant loopt een vrouw 
in paniek rond. Ze schreeuwt en huilt 
en ziet er zwaar verwaarloosd en ont-
redderd uit. Ze is dringend op zoek 
naar heroïne om kalm te worden, maar 
blijkbaar is het geld of de dealer er even 
niet. Het verpauperde bedrijfsterrein 
met oude betonnen gebouwtjes oogt 
vies, triest en onveilig. De tegenstelling 
met de skyline vol dure wolkenkrabbers 
kan niet groter zijn. Het lijkt erop dat 
de overheid zich al jaren geleden heeft 
teruggetrokken uit dit stukje Tel Aviv. 

Vrijwilligers uit hele land
Een paar uur later gaat de deur van 
nummer 5 open en komen we in een fris 
ogende ruimte met tafels en stoelen, 
een kraan en een keuken. Dit is het ter-
rein van Aviv Ministry, een opvangplek 
voor daklozen, drugsverslaafden en 
prostituees die wordt gerund door Dov 
Bikas en veel vrijwilligers. De keuken 
wordt vandaag bemenst door een groep 
Ethiopische Joden van een Ethiopisch-
messiaanse gemeente. Bikas vertelt ons 
dat er elke dag vrijwilligers uit diverse 
messiaanse gemeenten en christelijke 
kerken komen. Ze komen uit Jeruzalem, 

Dov Bikas biedt verslaafde prostituees in Tel Aviv al jaren hoop
Licht in het donkerste stukje Tel Aviv

Veel verslaafde vrouwen in een verpauperde buurt …
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We zijn door een misverstand veel te vroeg bij onze afspraak met Dov Bikas 
in de haGalil straat in Tel Aviv-Zuid. Omdat alle panden er even slecht 
uitzien en naambordjes ontbreken, lopen we een verpauperde betonnen 

ruimte binnen om navraag te doen. Zou dit misschien nummer 5 zijn? Iemand zegt 
dat het ‘nog 10 minuten wachten’ is. We zijn verkeerd…
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geloven wij, dat alleen onze Messias 
Jezus werkelijk herstel kan brengen. 
Daarom leggen we het Evangelie uit in 
onze dagcentra en moedigen we bezoe-
kers aan op zoek te gaan naar God.  Zijn 
Zoon kwam naar deze aarde om zonda-
ren te redden van de dood - ook al is de 
situatie totaal hopeloos.’

Het verhaal van Eduard 
Een van de vrijwilligers is de Russische 
Eduard. Hij was drugsverslaafd maar 
vond dankzij de mensen van Aviv 
Ministry uiteindelijk de weg omhoog. Hij 

Tel Aviv, maar ook helemaal vanuit 
Galilea. Ze bereiden tweemaal per dag 
een maaltijd voor zo’n 40 mensen, per 
maand gaat het wel om 2.000 maaltij-
den. Het zorgt ervoor dat de gasten kun-
nen overleven.

Dov Bikas doet dit werk sinds 2012 en al 
langer is hij actief met straatevangeli-
satie in de armste delen van Tel Aviv. In 
het ontvangstcentrum krijgen mensen 
een maaltijd en hun wonden worden zo 
mogelijk verzorgd. Veel vrouwen wor-
den namelijk mishandeld, ze zijn vogel-
vrij, mannen kunnen alles doen wat ze 
willen. Het zetten van naalden voor 
drugs leidt ook tot ernstige infecties en 
wonden. Er is vrijwel niemand die zich 
verder om hen bekommert. 

Het uiteindelijke doel is om mensen 
(verslaafde mannen en vrouwen) van 
de straat te krijgen en in één van de zes 
messiaanse afkickcentra te krijgen. Die 
staan in Be’er Sheva, Jeruzalem, Pardesh 
Hana en Netanya. 

Bikas: ‘We moedigen eenieder aan het 
normale familieleven weer op te pak-
ken, een zegen te zijn voor anderen en 
‘goede vruchten’ te dragen. Als ministry 

Dov Bikas biedt verslaafde prostituees in Tel Aviv al jaren hoop
Licht in het donkerste stukje Tel Aviv

Dov Bikas in het centrum van Aviv Ministry

‘Er is vrijwel niemand die zich 
om hen bekommert’ 



6

Een aantal messiaanse gelovigen in 
Israël vraagt dringend aandacht voor 
de positie van gelovigen met homosek-
suele gevoelens of genderdysforie*. 
Met een dun boekje stellen ze dat 
deze mensen ‘onze liefde, openheid, 
een luisterend oor en acceptatie ver-
dienen’. Het pamflet is geschreven 
door jurist Dana Hason onder leiding 
van voorganger Oded Shoshani van 
de gemeente Melech hamlachim in 
Jeruzalem. 

‘Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij 
ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij lief-
had.’ Dit vers uit Psalm 18 is de titel van 
het pamflet van 22 pagina’s. 
Het boekwerkje maakt duidelijk dat 
onder messiaanse gelovigen het idee 
nog altijd wijdverspreid is dat iemand 
die tot geloof komt, geen homoseksuele 
gevoelens meer kan en mag hebben. 
Citaat: ‘In het algemeen wordt gedacht 
dat iemand die valt op het eigen 
geslacht (gelovig of niet) ervoor kiest 
om deze gevoelens te hebben. Er wordt 
in gemeenten zelfs beweerd dat men-
sen die deze gevoelens hebben, actief 
rebelleren tegen God. Maar de waarheid 
is dat gelovigen die hiermee te maken 
hebben er allemaal van getuigen dat 
ze er niet voor kozen zich zo te voelen. 
Sterker… ze zeggen dat, als ze de keuze 
hadden, ze van deze gevoelens af zou-
den willen om niet langer vast te zitten 
in de voortdurende interne, emotionele, 
theologische en sociale conflicten die 
ze dagelijks ondervinden.’ 

Pamflet vraagt aandacht voor messiaanse LHBTIQ+ gelovigen
vertelt tijdens ons bezoek zijn verhaal. 
‘Ik probeerde van de drugs af te komen, 
maar niets hielp. Ook het rehabilitatie-
centrum niet. Overal moest ik betalen: 
in het ziekenhuis met geld en in de 
gevangenis met mijn vrijheid. 

Hier kwam ik mensen tegen die het 
hadden over de Heer, die niets terug-
vraagt voor zijn hulp. Er is geschreven 
dat iedereen die de naam van de Heer 
aanroept, gered wordt. Dus riep ik Hem 
aan en Hij maakte mij vrij. Ik denk dat 
dit gebeurde omdat er zoveel mensen in 
jullie landen voor ons gebeden hebben.’ 
Eduard is een enthousiaste volgeling 
van Jezus, heeft een groot hart voor 
hulpeloze mensen en bekommert zich 
momenteel ook over nieuwkomers uit 
Oekraïne en Rusland die de oorlog en 
dictatuur ontvluchten.

Aviv Ministry is al jaren een getuigenis 
onder de allerkwetsbaarsten van Israël. 
Temeer, omdat gelovigen uit messiaanse 
gemeenten in heel Israël actief meehel-
pen met dit werk!
Ondersteunt ook u dit project? Uw 
gebed en gaven zijn welkom!

‘Hier kwam ik mensen tegen die 
voor hulp niets terugvroegen’ 
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Het schrijven maakt duidelijk onder-
scheid tussen het hébben van homo-
seksuele gevoelens en het uiting geven 
eraan (in een relatie). Het eerste zien 
de initiatiefnemers niet als zondig, het 
tweede keuren ze wel af. Ze vragen hier-
mee ruimte voor mensen die hier vaak 
al jaren mee worstelen en gebukt gaan 
onder schuld en schaamte.

De opstellers deden onderzoek en 
benoemen de schade die goed bedoe-
lende gemeenteleden hebben veroor-
zaakt door hun gevoelens af te keuren. 
Genoemd worden: schuld-, schaamte- en 
minderwaardigheidsgevoelens, gebrek 
aan zelfvertrouwen, verstopgedrag, 
eenzaamheid, hopeloosheid, ‘je anders 
voordoen om aan de norm te voldoen’ 
en ook zelfmoordgedachten. Daarnaast 
geven de mensen om wie het gaat aan 
te worstelen met God en binnen hun 
gemeente een gebrek aan openheid 
en veiligheid te ervaren. Mensen zijn 
bang dat andere gelovigen zich van hen 
afkeren en dat, als ze uitkomen voor 
hun innerlijke strijd, ze geen taken meer 
kunnen uitvoeren.

Hierover is het pamflet duidelijk: ‘Elk 
statement dat wilskracht voldoende is 
om dit soort gevoelens te overwinnen, 
verdiept en verergert het innerlijke con-
flict bij deze mensen’. Daarom wordt er 
gepleit voor een sfeer van veiligheid en 
openheid voor deze groep. ‘En het kan 
toch niet zo zijn dat deze gemeentele-
den taken ontzegd worden’, aldus de 
schrijver.

Pamflet vraagt aandacht voor messiaanse LHBTIQ+ gelovigen
Er zijn ook do’s en don’ts beschreven die 
gemeenten moeten helpen een veilig 
klimaat te scheppen. Wat zeker niet helpt 
zijn allerlei ‘uitdrijvingsrituelen’. Ook 
helpt het niet als de focus voortdurend 
wordt gelegd op dit stukje van iemands 
persoonlijkheid waarbij de persoon als 
geheel er niet meer toe lijkt te doen. 
Therapieën om iemands gevoelens te 
veranderen (conversietherapie) werken 
ook niet, alsmede opmerkingen over 
iemands uiterlijk of waarschuwingen dat 
God je niet zou accepteren. Wat wél helpt: 
het leggen van de focus in je relatie met 
God op wie je verder bent naast deze 
gevoelens, het oordeelloos luisteren naar 
iemands verhaal, het erkennen van het feit 
dat ook een gelovige hiermee te maken 
kan hebben, het advies om zelf je weg 
met God hierin te zoeken in plaats van 
naar meningen van andere te luisteren en 
simpelweg het naast iemand staan en het 
werkelijk ‘zien‘ van iemand.

Voorganger Oded Shoshani 
stelt dat het hoog tijd 
is om dit onderwerp uit 
het donker in het licht te 
brengen. Het is volgens 
hem niet bedoeld als een 

pro LHBTIQ+ manifest, maar evenmin als 
een homofobe oorlogsverklaring tegen 
LHBTIQ+ mensen. Het is geschreven als 
een liefdevolle steun in de rug voor die 
mensen die uit vrije wil ‘naar Bijbelse 
maatstaven’ willen leven en als een hand-
reiking aan voorgangers en gemeenten om 
deze mensen te steunen. 

* je beleefde geslacht is anders dan je 

biologische geslacht

Voorganger 
stelt dat het hoog tijd 
is om dit onderwerp uit is om dit onderwerp uit is om dit onderwerp uit 
het donker in het licht te 

pro LHBTIQ+ manifest, maar evenmin als pro LHBTIQ+ manifest, maar evenmin als 
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Pauze in juridische strijd rond messiaanse gemeente Sderot 

mingsplan, zegt het stadsbestuur. De 
messiaanse gemeente bestrijdt dat 
en zegt dat er met twee maten wordt 
gemeten, omdat er ook andere gebrui-
kers zijn in de wijk die niet per se een 
commerciële functie hebben. Biner 
zegt behandeld te worden als een 
regelrechte crimineel. Hij vertelt: “De 
vervolging die we ervaren de afgelo-
pen jaren is enorm toegenomen. Naast 
dreigementen, protesten en klachten 
staan we nu op het punt dat ons dis-
tributiecentrum en onze samenkom-
struimte waarin we zoveel hebben 
geïnvesteerd, gesloten dreigt te 

Voorganger Michael Biner heeft de 
afgelopen maanden vaak opgeroepen 
tot gebed en financiële hulp. De kosten 
van advocaten lopen namelijk enorm 
op. Met het uitstel is er even adempau-
ze, maar de psychologische en emotio-
nele strijd gaat door.

Hieronder vier vragen over de situatie 
rond City of Life:

Wat is er aan de hand?
De gemeente komt samen in een 
gebouw op een industrieterrein. En 
dat mag niet volgens het bestem-

Voorlopig even goed nieuws voor de messiaanse gemeente City of Life in Sderot. 
De rechtszaak rond sluiting van hun gebouw is met drie maanden uitgesteld. 
Tegenstanders vanuit orthodoxe hoek proberen het gebouw te sluiten en de 

gemeente monddood te maken. Het gebouw wordt gebruikt voor de samenkomsten 
en de opslag van veel hulpgoederen voor mensen in de stad.



9

Pauze in juridische strijd rond messiaanse gemeente Sderot 
worden, waardoor veel families zonder 
steun en hoop achterblijven. Als een 
wonder heeft de rechter de zaak voor 
drie maanden uitgesteld. We ervaren 
dat de Heer aan onze kant staat en ons 
kracht geeft om door te gaan.” 

Waarom is men zo tegen City 
of Life?
Michael Biner zegt daar zelf over: ‘De 
echte oorzaak van dit alles weten 
we: de openlijke proclamatie van 
ons geloof in de Messias Yeshua en 
onze poging om zijn naam bekend te 
maken.’

Steden met een seculiere of liberale 
meerderheid, gunnen messiaanse 
gelovigen vaak hun plek. Op plaatsen 
waar de (ultra)-orthodoxen een stem-
pel drukken op het beleid zoals in toe-
nemende mate in Sderot, hebben gelo-
vigen het vaak zwaarder. Al jaren is er 
vanuit (ultra)-orthodox Joodse zijde 
verzet tegen de gelovigen in de stad. 
Het wordt gezien als een poging om 
het christendom dat de Joden eeuwen-
lang vervolgd heeft, binnen de Joodse 
gemeenschap te brengen. Soms wor-
den messiaanse gelovigen vergeleken 
met nazi’s die de Joden willen uitroei-
en. De strijd brengt ons eigenlijk terug 
naar de tijd van het boek Handelingen. 
Je leest daar natuurlijk ook over de 
vervolging door het religieuze Joodse 
establishment van Joden die in Jezus 
als Messias geloven. 

Wat kan de uitkomst zijn? 
Als de rechter de afgevaardigden van de 
stad in het gelijk stelt, moet de messi-
aanse gemeente de deuren sluiten. Het 
vinden van een alternatief is dan niet 
eenvoudig. Als de rechter de messiaan-
se gemeente in het gelijk stelt, dan kan 
deze blijven. Maar de strijd is dan zeker 
niet over. De tegenstanders proberen al 
jaren op allerlei (juridische) manieren de 
gemeente te dwarsbomen, net zo lang tot 
ze uit de stad weggejaagd zijn. 

Wat kunnen wij doen?
De strijd in Sderot is ten diepste een 
geestelijke strijd rondom de persoon van 
Jezus. Gebed voor de messiaanse gelovi-
gen is daarom belangrijk. Om overeind te 
blijven en wellicht in het gelijk gesteld te 
worden, moet de gemeente dure rechts-
zaken ondergaan. 
De gemeente vraagt daarvoor ook 
financiële steun. Helpt u ook mee?
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Challe of Matze?
Het vieren van de Maaltijd van de Heer in Israël:
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van het jaar niet helemaal aansluit bij de 
instelling van Pesach in de Torah en de 
vervulling ervan door onze Heer. Alleen 
in de week na Pesach moest het volk 
immers ongezuurde broden eten. Maar 
gerezen brood past als symbool weer 
minder bij de herdenking van het offer 
van Jezus.

‘Er is geen goed of fout’, zegt Leon 
Mazin van de gemeente Shavei Tsion
in Haifa. ‘Als je maar goed bedenkt 
waarom je een bepaalde keuze maakt. 
Het begrijpen van de symboliek die 
je gebruikt voedt je geloof’. In deze 
gemeente hebben ze overigens gekozen 
voor de matze en vieren ze de Maaltijd 
eenmaal per maand. 

Wat het nog wat ingewikkelder maakt, 
is dat er verschillende uitleggingen 
bestaan over het exacte moment waar-
op Jezus Pesach vierde met zijn disci-
pelen. Was dat op de avond van Pesach 
zelf of de dag ervoor zodat Hij zelf stierf 

In Nederland zijn veel met name evan-
gelische gemeenten bij de viering van 
het ‘Avondmaal’ in de loop der tijd 
overgestapt van witbrood op matzes. 
De ongerezen matze symboliseert 
het zondeloze gebroken Lichaam van 
Messias Jezus. Bovendien verwijst het 
ook naar het ongezuurde brood tijdens 
het Joodse Pesachfeest, waar Hijzelf 
het Paaslam bij uitstek werd en zo dit 
feest vervulde. 

In Israël worden verschillende soorten 
brood gebruikt bij de viering van de 
Maaltijd van de Heer: de matze die ook 
gebruikt wordt met Pesach, maar ook 
challe, het traditionele gerezen gevloch-
ten sabbatsbrood. ‘Er is geen goed of 
fout’, zeggen messiaanse leiders die CGI 
vroeg om hun visie. ‘De challe sluit meer 
aan bij het sabbatsgebruik, de matze 
meer bij de herdenking van Pesach en 
het offer van Jezus’. 
Pesach en Ongezuurde broden valt maar 
één keer per jaar, Sabbat is het elke 
week. Je zou kunnen stellen dat het 
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Messias Jezus. Bovendien verwijst het 
ook naar het ongezuurde brood tijdens 
het Joodse Pesachfeest, waar Hijzelf 
het Paaslam bij uitstek werd en zo dit 
feest vervulde. 

In Israël worden verschillende soorten 
brood gebruikt bij de viering van de 
Maaltijd van de Heer: de matze die ook 
gebruikt wordt met Pesach, maar ook 
challe, het traditionele gerezen gevloch-
ten sabbatsbrood. ‘Er is geen goed of 
fout’, zeggen messiaanse leiders die CGI 
vroeg om hun visie. ‘De challe sluit meer 
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Het vieren van de Maaltijd van de Heer in Israël:

op de avond van Pesach? In het laatste 
geval zou Hij gewoon brood hebben 
gegeten en geen matze. Daarom moeten 
we volgens Mazin elkaar niet veroorde-
len vanwege een andere interpretatie. 
‘Want daarmee doen we de eenheid 
die zichtbaar wordt tussen ons en de 
Messias teniet.’

In de gemeente Adonai Roi in Tel Aviv 
worden beide broodvarianten gebruikt. 
Tijdens de samenkomst op Sabbat wordt 
challe gebruikt, maar tijdens team-
meetings in de week en tijdens Pesach 
worden juist matzes gebruikt. Dat is zo 
ontstaan en een echte onderbouwing 
heeft de gemeente er niet voor. 

Bij de gemeente Melech hamlachim in 
Jeruzalem wordt de matze gebruikt, 
vooral vanuit praktisch oogpunt omdat 
het makkelijker is om rond te delen. De 
meeste gemeenten vieren de Maaltijd 
van de Heer overigens één keer per 
maand. 

‘En Hij nam een brood, sprak de dankzeg-
ging uit, brak het en gaf het hun, zeggen-
de: Dit is mijn lichaam, dat voor u gege-
ven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. 
Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggen-
de: Deze beker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.’ 
(Lukas 22: 19,20)

Project van 
de maand
Elke maand zet Comité Gemeentehulp Israël 
een project in Israël in het zonnetje. Op die 
manier willen we nog duidelijker laten zien 
wat God doet in Israël. 

Deze novembermaand is 
project van de maand: The 
Bible Society, het Israëlisch 
Bijbelgenootschap dat onder 
meer het Nieuwe Testament 
en veel lectuur uitgeeft. 
(Project 1771) 

In oktober was het project 
van de maand: Shekhinah 
Askelon, een messiaanse 
gemeente met Spaans en 
Hebreeuws al voertaal. 
(Project 1721)

Het project van de maand publiceren we ook 
online: op onze website en via social media. 
Ook verschijnt er maandelijks een korte e-mail 
nieuwsbrief over het project. Aanmelden hier-
voor kan via onze website: 
comitegemeentehulpisrael.nl 

Elk project van de maand krijgt vanuit het
algemeen fonds een bijdrage van € 2.500. 
Helpt u mee dit bedrag per maand te 
verhogen?

Doneren kan eenvoudig via de website:
comitegemeentehulpisrael.nl/doneren
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Uw steun aan Israël blijft van LEVENSBELANG
Israël vangt een groeiende stroom nieuw-
komers uit Oekraïne en Rusland op. Veel 
gemeenten zijn actief met hulp bieden 
omdat vluchtelingen alles achter lieten: 
hun huis, bezittingen en bankrekeningen. 
CGI ondersteunt de opvang door gemeen-
ten. 

Deze maand vragen we uw specifieke 
aandacht voor: 

8001: Noodhulpfonds 
Voor steun aan diverse hulpverlenings-
projecten onder Oekraïense vluchtelingen. 
Uw geld gaat naar voedsel- en kledingpak-
ketten en huisraad om deze mensen een 
nieuw thuis te bieden in Israël. De staat 
zorgt voor huisvesting; huisraad is vaak 
niet geregeld. Veel messiaanse gemeenten 
pakken die taak op.

P1773: City of Life
Voor hulp aan deze gemeente die al jaren 
het mikpunt is van pesterijen door ultra-
orthodoxen en juridische strijd om hun 
gebouw. Meer hierover in dit blad. 

P1755: Aviv Ministry
Voor hulp aan daklozen en verslaafde 
prostituees in een verpauperde buurt van 
Tel Aviv. Meer hierover in dit blad.

Voor een overzicht van alle projecten:
comitegemeentehulpisrael.nl/projecten

ONLINE DONEREN?
comitegemeentehulpisrael.nl/doneren

SPREKER BOEKEN?
comitegemeentehulpisrael.nl/sprekers

KORT NIEUWS

De messiaanse school Makor haTikvah 
in Jeruzalem huist in een oud gebouw 
en er was dringend behoefte aan een 
nieuwe toiletunit en een extra klaslo-
kaal. De toiletunit werd mede bekos-
tigd dankzij giften die bij CGI bin-
nenkwamen. Met het leggen van een 
tegelvloer, is het werk in de tuin van 
Makor haTikvah afgerond. De school 
is er voor kinderen van 6 tot 15 jaar 
en wil de kinderen toerusten om een 
levend getuige van Jezus te zijn. De 
staat Israël heeft de school wel erkend, 
maar voor de nodige financiën is de 
school afhankelijk van giften.

TEGELVLOER VOOR MESSIAANSE BASISSCHOOL


