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TIJD VOOR DE OOGST…
September. Tijd voor de Najaarsfeesten.
Het begon dit jaar 6 september ‘s avonds met Jom
Teroea: ‘Dag van de Bazuin’. In de avond van 15 september was het Jom Kippoer, Grote Verzoendag. Daar
zitten tien dagen van inkeer tussen. Na Jom Kippoer is
er vier dagen tijd om een hutje te bouwen, want Soekot
(Loofhuttenfeest) begon in de avond van 20 september. De reeks bijzondere dagen wordt elk jaar afgesloten
met Sjemini Atseret (slotfeest Achtste Dag) en Simchat Tora (Vreugde der Wet).
Een indrukwekkende periode, gericht op de uiteindelijke slotoogst. De feesten zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het boek Openbaring gaat erover. Johannes
krijgt zijn ‘inzicht’ op de ‘Dag des Heren’ (Jom Teroea). We lezen over mensen in
witte gewaden die met palmtakken zwaaien. Driemaal wordt er over ‘oogst’ gesproken (Openbaring 7, 14 en 21). Openbaring 14:19 wordt trouwens veelal vertaald met
‘persbak van de gramschap’, maar de vertaling ‘persbak van de hartstocht’ kan ook,
het is maar net wat je Godsbeeld is! De Eeuwige is een ‘oogst-God’. Hij wil binnenhalen, oogsten, verzamelen. Dát is het beeld van de Najaarsfeesten: oogsttijden! ‘Hij
laat niet varen wat Zijn hand begonnen is’, luidt het aloude ‘votum en groet’!
Als we vandaag de dag naar Israël kijken, dan zien we dat het zoeken naar Messias
Jesjoea (Jezus) toeneemt. Met name onder de jeugd, zoals de jonge mensen in het
leger, die geconfronteerd worden met allerlei extremen en zich afvragen: ‘Wat is
mijn toekomst?’ CGI ondersteunt daarom projecten als Lech l’cha om juist hen te
bereiken. Daarnaast worden ook Arabieren bereikt met de boodschap van Jezus.
God is immers vóóraan bij de oogst, maar Hij is ook de na-lezer (zie Jesaja 52:12;
meestal wordt daar ‘achterhoede’ vertaald, maar er staat ‘na-lezer’). Hij raapt op!
Dat maakt het werk van CGI zo mooi, want wij mogen daarbij betrokken zijn!
De afgelopen tijd mochten we veel projecten ondersteunen. In dit nieuwe seizoen
willen we dat tevens doen door middel van een nieuw initiatief: het ‘Project van de
Maand’ (vanaf oktober 2021). CGI hoopt deze specifieke projecten te bemoedigen
met een startbijdrage van € 2.000,- , maar er is natuurlijk meer nodig!
Helpt u mee? Zegen en groet,
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LECH L’CHA

…helpt al 20 jaar ex-soldaten gee

H

et is niet heel moeilijk om je
geloof te verliezen tijdens je
diensttijd in het Israëlische
leger. 20 jaar geleden was dat al duidelijk voor de oprichters van Lech l’cha,
de organisatie die pas afgezwaaide
soldaten helpt het leven met God weer
op te pakken. ‘Vaak zijn gelovigen de
enige in hun (militaire) eenheid, omgeven door (vooral) niet-gelovigen die
vloeken, schelden, seksueel actief zijn
en feesten in het weekend. Het is moeilijk dan overeind te blijven,’ vertelt
Shmuel Salway, leider van Lech l’cha.
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Tijdens een videogesprek vertelt Salway
over zijn organisatie die dit jaar 20 jaar
bestaat en meer dan 300 jong volwassen Israëli’s in het programma had.
Veel van hen zijn ontmoedigd geraakt
in hun diensttijd en zijn om die reden
naar Lech L’cha gekomen. Salway: ‘Een
jongen vertelde mij dat hij geestelijk
helemaal was opgedroogd. Ze maken
vaak heel nare dingen mee, sommigen
hebben een vorm van Posttraumatisch
stress syndroom.’ Daarnaast moeten
de Israëli’s ook omgaan met kritiek dat
het land krijgt vanuit het buitenland. Er
zijn jonge Israëli’s die zien dat zij steeds
worden afgeschilderd als ‘the bad guy’.

door Michiel
Steenwinkel
Foto: Artem
Podrez via
Pexels

estelijk leven terug te vinden
Tijdens de drie maanden bij Lech l’cha
krijgen deelnemers een diepgaande heroriëntatie op God. Dat begint met verdieping in hun eigen identiteit: ‘wie ben
je in Gods ogen?’ Ook volgt er Bijbels
onderricht en de uitdaging om je geloof
praktisch vorm te geven in het leven. Er
wordt opnieuw een geloofsfundament
gelegd. Lech l’cha staat in contact met
veel messiaanse gemeenten in het land
waar de deelnemers God kunnen dienen
na het programma.

Beveiliger
Shmuel Salway zelf is geboren in Israël,
hoewel zijn ouders alijah maakten. Zij
hebben Indiase roots. Salway’s moeder kwam tot geloof in Tel Aviv bij een
vrouwengroep, Shmuel groeide op in de
messiaanse gemeente Adonai Roi (De
Heer is mijn Herder). Op zijn 16e tijdens
een zomerkamp besloot hij bij Jezus te
willen horen. Als jongeman werkte hij
als beveiliger bij El Al en ook een periode voor de Israëlische ambassade in de
Verenigde Staten.
Is het bijzonder dat een messiaanse
gelovige in die tijd zo’n promotie maakte voor de Israëlische overheid?
Salway: ‘Het was moeilijk om promotie
te maken bij de ambassade. Maar ze
zagen jarenlang hoe ik was, werkte en
loyaal bleef aan het land. Ik was een
getuige, mensen wilden wel weten wat
ik precies geloofde. Je mag natuurlijk
niet evangeliseren in zo’n functie, maar
je mag wel vragen beantwoorden. We

hadden mooie gesprekken. Israëli’s zijn
van nature nieuwsgierig. Ze kwamen
niet tot geloof, maar leerden wel veel.
Het gaat erom zaadjes te zaaien. Op de
juiste tijd zal er vrucht zijn. Ik geloof dat
er een geestelijke bedekking ligt over
Israël en dat er een geestelijke strijd
woedt. Ik bid voor hen en op het juiste
moment zullen hun ogen open gaan.’

Orthodox en seculier
Salway kent veel messiaanse gemeenten. Ziet hij weleens orthodoxe joden tot
geloof komen? ‘Ik zie eigenlijk weinig
orthodoxe joden binnenkomen bij messiaanse gemeenten. Misschien dat sommigen het in hun hart beleven. Ik denk
dat God in hun harten werkt en dat God
bij sommigen de ogen opent.’ Er hebben
door de jaren heen enkele deelnemers
uit orthodoxe of juist seculiere families
meegedaan aan het programma van
Lech l’cha. Eén jongen uit een orthodoxe
familie vertelde dat hij al vanaf zijn 12e
een relatie met God had, maar geen verdieping vond in de traditie. Hij ontdekte
dat het niet om daden alleen gaat, maar
ook om geloof in Jezus als de Joodse
Messias.

Arabisch
Er zijn ook Arabische deelnemers
geweest. Wat daarbij helpt, is dat één
staflid zelf Arabisch is. Salway: ‘We
raken ook bekend bij de Arabische
bevolking dankzij onze contacten met
Arabische voorgangers. Soms hebben
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we verschillende visies op het land en
de politiek, maar we zijn samen gelovigen in Jezus.’

voor jongeren, met in het afgelopen
jaar ruim 300 deelnemers.

Zegenrijk jaar

Missie

Het 20e jaar van Lech l’cha was misschien wel het meest zegenrijke,
ondanks alle beperkingen van de
pandemie. Salway: ‘We hadden twee
grote groepen. Voorheen maakten
we gebruik van het gebouw van een
grote gemeente in de weekenden,
maar nu moesten we creatief zijn. We
ontmoetten elkaar buiten en hadden
leraren die via Zoom meededen. We
gingen vaker kamperen en nodigden
jong-volwassenen uit om mee te
gaan.’
Er wordt samengewerkt met Netivah,
een andere organisatie die CGI ondersteunt. Netivah richt zich vooral op
jongeren tot 18 jaar en biedt een cursus voorafgaand aan de diensttijd aan
(die gezamelijk is ontwikkeld). Lech
l’cha richt zich juist op 18+’ers die hun
diensttijd hebben vervuld.

Door de jaren heen zijn er 300 deelnemers geweest van wie de meesten
nog altijd actief zijn in gemeenten
in het hele land. Ook de missionaire
reis tijdens het programma draagt bij
aan de vorming van de deelnemers.
Soms voert het programma naar het
buitenland. Het is bijzonder hoe het
Woord op die manier vanuit Zion door
jonge messiaanse Joden naar andere
landen wordt gebracht. Dit jaar staat
Zimbabwe op het programma.
Deelname aan het Lech l’cha-programma van drie maanden, kost 8.000 shekel (ruim € 2.000). Dat dekt niet alle
kosten, vandaar dat CGI deze organisatie steunt met giften. Naast het programma voor na de diensttijd, organiseert Lech l’cha ook korte conferenties

LECH L’CHA (‘Ga op pad’). Die woorden
sprak God tegen Abram toen Hij hem
opriep om huis en haard te verlaten
en naar Kanaän te gaan (Gen. 12: 1).
En opnieuw, toen Hij hem vroeg om
zijn zoon Isaäk te offeren (Gen. 22: 2).
De woorden herinneren ook aan het
gebod dat Jezus zijn discipelen gaf: ‘Ga
en maak discipelen van alle volken…’
(Matt. 28:19). Lech L’cha is daarom een
opdracht aan ons allemaal om Hem te
volgen (overgenomen van de website:
lechlcha.com)
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LECH L’CHA is een discipelschapstraining van drie maanden die jonge
Israëlische gelovigen helpt groeien
in geloof door middel van onderwijs,
aanbidding, leiderschapstraining,
diaconaal werk en ontmoeting met
andere gelovigen. De visie is: discipelen maken die discipelen maken die op
hun beurt weer discipelen maken.

door Wim Nieuwenhuis

Orthodox-Joodse Israëlische studenten aan een jesjiva (Talmoedschool) - (Foto: Shutterstock)

Debatteren over de Mondelinge Tora (2)

luisteren naar elkaars tradities
In het vorige Israël Gemeentenieuws lazen we het interessante verslag dat Michiel
Steenwinkel deed van een debat tussen de orthodoxe rabbijn Chaim Sheitrit en de
messiaans-Joodse theoloog Eitan Bar over hun verschil van inzicht over de waarde en
de betekenis van de Joodse Mondelinge Tora.
Beide Joden representeren twee
tegenpolen in Israël. Voor het orthodoxe jodendom is de Mondelinge Tora,
naast de Tora zelf, het hart van de
Joodse Traditie. Voor de messiaanse
gelovigen is dit Jezus (Jesjoea), de
beloofde Messias van Israël en de
Redder van de wereld. Deze laatste
gedachte wordt in de orthodox-Joodse
traditie afgewezen. Vervolgens wijzen
de messiaanse gelovigen in het algemeen de Mondelinge Tora af als ‘men-

selijke bedenksels’. Spanningen als deze,
komen we in de vroegchristelijke Kerk ook
al tegen (Handelingen).
Mijn 1 eerste reactie op het debat was
teleurstelling. Beide ‘partijen’ verdedigen
hun eigen geloofsstandpunt, zonder met
een open mind of open hart te luisteren
naar de ander. Van kennis over en echt
inzicht in de traditie(s) van de tegenpartij,
werd geen blijk gegeven. Toch kan een
debat wellicht voor beide partijen een
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opstap zijn om oprecht te gaan luisteren
naar en zich te verdiepen in de beweegredenen en geloofstradities van de
ander, zoals hun gezamenlijke (vroeg)
Joodse wortels.
Veranderende houding
Zo is er wereldwijd een groep orthodoxe rabbijnen, die de strijdbijl tegen
het christendom in zijn algemeenheid
wil begraven, ondanks dat de ‘christelijke’ Kerk de Joden bijna 2.000 jaar
heeft vervolgd. Zij voelen zich door
God geroepen zich te verzoenen met
orthodox-gelovige christenen, om in
deze laatste tijd voor de komst van de
Messias van Israël schouder aan schouder in de wijngaard te staan (Sefanja
3:8-9 - NBG51). Dit is zeer inspirerend
en bemoedigend. Zo mochten we in
2015 in Israël (samen met de organisatie Christenen voor Israël), een
gesprek hebben met de ondertussen
overleden (oude) rabbijn Brodman. God
had hem geopenbaard, dat de komst
van de Messias nadert. Hij had het
Matteüsevangelie gelezen en zei vol
overtuiging dat Jezus over de eindtijd

dezelfde dingen zegt als de Joodse
mondelinge traditie. Bovendien zei
Brodman, ‘Jezus zegt nog meer dingen,
die ik (Brodman) ook geloof’.
Ook vanuit messiaans-Joodse hoek (dikwijls met een christelijk theologische
achtergrond) zien we tegenwoordig
vaker theologen (zoals Michael Brown)
die belangrijke delen van de Joodse
Traditie als waardevol beschouwen, als
‘Joodse wortels’ van hun geloof. Op een
conferentie in Kampen (2018), mocht ik
met de messiaanse rabbijn Mark Kinzer
spreken. Ook hij gaf het belang aan van
de messiaanse aspecten in de vroege
Joodse Traditie.
Vragen
De verhoudingen in Israël zijn dermate
complex, dat ik ze als buitenstaander
vaak niet kan doorgronden. Daarom
schrijf ik het navolgende vanuit mijn
visie als orthodox-christelijke gelovige
en theoloog uit de volken. Ook onder
gelovigen uit de volken wordt vaak
‘allergisch’ gereageerd op de Joodse
Mondelinge Tora. Ik zal kort ingaan op
de volgende vragen:
1. Wat houdt de Mondelinge Tora in?
2. En wat verbindt ons (gelovigen uit de
volken) met de Joodse Traditie?
Terug naar het begin
De Joodse Traditie begint bij de roeping door God van Abram. God sluit
een eeuwigdurende verbondsrelatie
met hem. Aan Abrahams nageslacht,
het Joodse volk, geeft God op de berg
Sinaï zijn Woord: de Tora. De latere profeten moeten Gods volk terugbrengen

Torarol (deze is altijd handgeschreven)
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naar het geloof in de Ene Waarachtige
en leren doen wat Hij van hen vraagt
in de Tora. Met de latere Geschriften,
zoals de Psalmen, vormen zij samen
de Joodse Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh
- Jezus kende en gebruikte de latere
christelijke benaming ‘Oude Testament’
niet). God vertrouwde het Joodse
volk de Geschreven Tora (TeNaCh) toe
(Romeinen 3:2). Ook gaf Hij hen de
opdracht om het uit te leggen en te
onderwijzen om het in veranderende
tijden en situaties te kunnen toepassen.
Dit nam duidelijker vormen aan in de
Tweede Tempelperiode (vanaf Ezra en
Nehemia), maar mocht in tegenstelling
tot de Schriftelijke Tora, niet opgeschreven worden. Zo ontstond en groeide de
Mondelinge Traditie van uitleg en toepassing van de Tora.

‘De vertalers van de Statenvertaling maakten dankbaar
gebruik van de commentaren
uit de Mondelinge Tora.’
1. Wat houdt de Mondelinge Tora in?
In de eeuwen na de verwoesting van de
Tweede Tempel (70 g.j.) en de verstrooiing van het volk Israël over de wereld,
ontstond de noodzaak het gehele werk
van de Mondelinge Traditie stap voor
stap op schrift te stellen, zodat zij
niet verloren zou gaan. Na de Misjna
in rabbijns Hebreeuws (eind 2e eeuw
g.j.), volgden Toracommentaren met
uitleggingen (Midrasjiem), de Aramese
vertalingen van de Hebreeuwse Bijbel
met parafraserende uitleggingen

(Targoemiem), de Aramese Jeruzalemse
Talmoed en later de Babylonische
Talmoed (5e-6e eeuw g.j.). Aramees was
de moedertaal van Jezus. De vertalers
van de Statenvertaling maakten dankbaar gebruik van de commentaren,
Midrasjiem en Targoemiem uit de Joodse
Mondelinge Tora. In de messiaanse
aspecten lazen ze Jezus, de Messias van
Israël! (g.j. = gangbare jaartelling)
2. En wat verbindt ons (gelovigen uit de
volken) met de Joodse Traditie?
Buiten de Misjna, zien we in met name
de Targoemiem en Midrasjiem de enorme messiasverwachting die leefde
onder Israël in de eeuwen rond Christus.
Ook het Nieuwe Testament als Joods
geschrift toont ons duidelijk hoe de
behoefte aan de Messias onder het volk
leefde, tot ergernis van de Joodse leiders in Jeruzalem.
De Hebreeuwse Bijbel wordt in de
Joodse Traditie messiaans-profetisch
gelezen en uitgelegd. Naast de discipelen, herkenden velen uit het Joodse
volk en de Farizeeën Jezus hierin (zie
bijvoorbeeld het Johannesevangelie).
Jezus vierde ook gewoon de Joodse
feesten mee, volgens de Joodse Traditie,
zoals de waterceremonie op de laatste dag van het ‘hoogfeest’ Soekot
(Loofhuttenfeest). In de Joodse geschriften wordt gediscussieerd over deze
waterceremonie. Sadduceeën wezen die
af omdat het niet in de Tora staat. De
overpriesters en Farizeeën omarmden
het juist omdat het onderdeel was van
hun Mondelinge Traditie. Jezus kiest hier
duidelijk partij voor de overpriesters
en Farizeeën. Hij past de symboliek van
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het levende water toe op Zichzelf en
op de uitstorting van de Heilige Geest
nadien (zie Johannes 7:37-40 en de
‘Targoem Jonathan’ over Jesaja 43 en
44). Als we de Hebreeuwse Bijbel met
deze vroeg-Joodse profetische messiaanse bril van de Mondelinge Tora lezen,
begrijpen we Jezus’ leven en werk in
zijn eigen Joodse (Hebreeuws-Aramese)
context.
Ons ‘christelijke’ beeld van de
Mondelinge Tora, als zijnde allemaal
menselijke voorschriften en regels, die
in onze ogen soms absurd lijken (‘op de
sabbat mag je geen papiertje van de
toiletrol scheuren’), is een zeer beperkt
en daardoor onjuist beeld. We zien dit
dus bij de waterceremonie die Jezus
wel degelijk uit de traditie overneemt.
Bovendien kennen we als christelijke
kerk per kerkgenootschap of (splinter-)
groepering ook onze ‘buitenbijbelse’
normen en waarden! Neem de verschillende visies op doop, zondagsheiliging,
seksualiteit en vraagstukken rond bijvoorbeeld Covid-19 en vaccinatie.
We kunnen gerust concluderen dat geen
enkel geloof zonder traditie(s) kan. We
moeten allemaal steeds weer antwoorden in de Bijbel vinden, hoe te handelen
in nieuwe tijden en met nieuwe ontwikkelingen, net als het Joodse volk sinds
de Sinaï.
De balans opmaken
Dat Jezus als Jood leefde in zijn eigentijdse Joodse Traditie, is een ontegenzeggelijk en aantoonbaar gegeven.
In deze traditie waren lang niet alle
partijen en scholen het over alles met
elkaar eens. Integendeel, de verschillen
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waren groot en Jezus maakte duidelijk
waar Hij het wel en niet mee eens was.
Waar Jezus het wél mee eens was, herkennen wij als christenen veelal niet,
eenvoudigweg omdat de kennis en het
inzicht ons ontbreekt in de relevante
bronnen uit de vroege Joodse Traditie.
Aan de theologische opleidingen is dit
helaas een ondergeschoven kindje.
Trouwens, noch het orthodoxe jodendom, noch het Nieuwe Testament vraagt
van ons christenen om de wetten uit de
Joodse Mondelinge Traditie na te leven
(wat verreweg de meeste Joden ook niet
doen!). Maar door de Hebreeuwse Bijbel
te lezen met een messiaanse bril én uitleg van de vroege Joodse traditie, wordt
de vervulling in Jezus als de Messias
van Israël en Zijn verlossend werk in
volle glorie zichtbaar! De hele Bijbel
heeft dan maar één centrale boodschap:
het ware Evangelie van de Messias van
Israël! Het zal onze liefde voor geheel
Israël doen groeien, wat God op het oog
heeft.
Werk aan de winkel? Bid voor de vrede
van Jeruzalem! En de God van Abraham
zal zegenen wie Israël zegent!
1) Wim Nieuwenhuis is bestuursvoorzitter
van CGI en directeur van Stichting ISRAËLS
Messias, die onderzoek doet naar messiaanse
aspecten in de vroege Joodse Traditie.

Voor wie interesse heeft in deze
messiaanse leeswijze uit de vroege
Joodse Traditie van de Bijbel, kan
op de website israelsmessias.nl het
artikel lezen: ‘De koperen slang en
de Messias van Israël’.

Twee nieuwe CGI uitgaven…
Comité Gemeentehulp Israël heeft deze zomer twee boeken uitgegeven. Het gaat om
vertalingen van boeken van de Joods-messiaanse auteurs Eithan Shiskoff en David Baron.
Het boek van Shiskoff heet ‘Hoe zit het met ons’, komt uit Israël en is van recente datum.
Het boek van Baron heet ‘Dienaar van JHWH’ is ruim 100 jaar oud, maar nog altijd actueel.

Eithan Shiskoff kwam in de jaren ’90
van de vorige eeuw naar Israël waar hij een
bediening begon onder immigranten uit de
voormalige Sovjet-Unie: Tents of Mercy, waar
vier gemeenten uit zijn voortgekomen. Zijn
boek gaat over ‘de volheid van de volken en
het geheel Israël’, zoals de apostel Paulus dat
noemt in zijn brief aan de Romeinen. (Rom
11:25) Iets in de volheid van de heidenen
brengt redding aan Israël, maar de volheid
van Israël betekent nog meer voor de volken.
Hoe zit het met ons? verheldert de relatie
tussen Israël en de volken in Gods plan.

David Baron groeide in de 19e eeuw op
in een orthodox-joods milieu in het oosten
van Polen. Hij kwam tot de ontdekking dat
Jezus de Messias was en reisde de wereld
over om dat bekend te maken, lang voor de
stichting van de moderne staat Israël. ‘De
dienstknecht van JHWH’ gaat over de voor
Joden meest discutabele tekst in de Tenach:
Jesaja 53. Een interessant boek, waarbij je de
context van die tijd wel in acht moet nemen.

Beide boeken zijn via de website te
bestellen voor € 14,95 (excl. porto)
comitegemeentehulpisrael.nl/shop
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KORT NIEUWS
TOCH BELASTINGVOORDEEL VOOR MESSIAANSE STICHTING
Een overwinning bij de rechter voor de messiaanse beweging. Het Hooggerechtshof in
Israël heeft bepaald dat giften aan stichting Yachad (bekend van onder meer de messiaanse gemeente Tiferet Yeshua in Tel Aviv) tóch aftrekbaar zijn voor de belasting.
Eerder werd de Israëlische variant van de Anbi-status geweigerd door een parlementaire commissie onder leiding van het ultra-orthodoxe Knessetlid Gafni. In de uitspraak
van het Hooggerechtshof staat onder meer: ‘De zendingsactiviteit van de organisatie
is niet gebonden aan illegale activiteiten… De beslissing (van de commissie) was gebaseerd op de mening dat het ongepast is om een religieuze organisatie te financieren die
Joden wil bekeren, zelfs als hun activiteit legaal is. Dit bevestigt dat de commissie haar
autoriteit overschreed.’

HULPACTIES ROND FEESTDAGEN
De najaarsfeesten zijn in volle gang. Na Jom Teroea/Rosj haSjana (Dag van de Bazuin/
Nieuwjaar) volgt Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest).
Gemeenten zoals ‘Stad van Leven’ in Sderot grijpen deze dagen aan voor extra diaconale hulpverlening. Het gaat onder meer om voedselpakketten en cadeautjes voor
arme gezinnen, alleenstaande moeders, weduwen, nieuwe immigranten en Holocaustoverlevenden. Bewoners in deze regio - die grenst aan de Gazastrook - hebben een
zwaar jaar achter de rug met als dieptepunt de Gazaoorlog in mei, met dagelijkse
rakettenregens.

Uw steun aan Israël blijft van
Israël herstelt van de laatste Gazaoorlog
en de coronapandemie. Joods-Messiaanse
en Arabische gemeenten spelen daarin
een belangrijke rol. Help gemeenten hun
getuigenis te geven in woorden en daden.
Geef daarom aan deze projecten! In dit blad
lichten we graag de volgende uit:
PROJECT 8001 • ALGEMEEN STEUNFONDS
Voor steun aan diverse hulpverleningsprojecten in coronatijd. Uw geld gaat naar
voedsel- en kledingpakketten voor hulpbehoevende leden van gemeenten in Israël.
PROJECT 1720 • LECH L’CHA
Deze organisatie bestaat 20 jaar en
helpt jonge Israëli’s hun leven een boost
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LEVENSBELANG
te geven aan hun geestelijk leven met
discipelschapstrainingen.
PROJECT 1749 • GEMEENTE BEIT ASAF
Deze gemeente in Netanya richt zich op
discipelschap en heeft een grote groep
kinderen en jongeren. De gemeente legt de
nadruk op de Joodse identiteit.
Voor een overzicht van alle projecten, zie:
comitegemeentehulpisrael.nl/projecten

ONLINE DONEREN?
comitegemeentehulpisrael.nl/doneren

