JAARVERSLAG COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL (CGI) 2021
In Genesis 12:2-3 doet God een belo e aan Abram en zijn nageslacht. Een Messiaanse belo e,
die voor Israël en door Israël heel de wereld tot zegen zal zijn!

De Here nu zei tot Abram:
Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis
naar het land, dat Ik u wijzen zal;
Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen,
en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt
zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten
des aardbodems gezegend worden.
Gen.12:1-3

In en door de Messias van Israël zijn wij, als alle geslachten der aarde, inderdaad onnoemelijk
rijk gezegende geworden! Maar helaas zijn in onze jd vele volken uit de Verenigde Na es Israël
niet tot zegen maar tot vloek. In Gods weegschaal worden zij te licht bevonden.
Maar wat een zegen dat zoveel gelovigen in Nederland Gods roeping verstaan om Abra(ha)ms
zaad Israël tot zegen te zijn! Die zegen zal God op hen doen terugkeren!
Als CGI mochten we in 2021 die zegen ontvangen en doorgeven naar onze Joodse broers en
zussen in Israël. En zelfs ook aan Arabische gelovigen die Gods stem verstaan om Israël te
zegenen, tegen alle poli eke (in)correctheid in.
In het 2e coronajaar zagen veel goede doelen-organisa es hun steun teruglopen. Zo niet bij het
CGI: uw gebedssteun voor Israël bleef onwankelbaar staan. Ook uw nanciële steun voor Israël
was niet minder, maar zelfs meer! Zovelen van u die ook naar vermogen in het “kleine” getrouw
zijn, heel hartelijk dank voor alle ondersteuners!
Daarnaast mochten we een deel van een legaat (erfenis) ontvangen. Het stelde ons in staat zo’n
70 duizend euro van het ba g saldo toe te voegen aan het Noodfonds voor Israël.

Stichting Comité Gemeentehulp Israël
p/a Buttervin 42, 1619 DD Andijk • Tel. 055 843 1904
comitegemeentehulpisrael.nl • info@cgi-holland.nl
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Als bestuur konden we ook extra geld uit het noodfonds beschikbaar stellen om de
“coronanood” (werkeloosheid, minder/geen inkomen) in Israël tegemoet te komen. Iets meer
dan 251 duizend euro (kwart miljoen!) konden we aan onze doelstelling besteden.
Alles bij elkaar stelde ons dat in staat om vele Joods messiaanse- en enkele Arabische
gemeenten te ondersteunen hun getuigenis in Woord en zeker ook de daad.
Veel dankbare reac es mochten we uit Israël terugontvangen. Ontelbare foto’s met dankbare
mensen die hulppakke en in ontvangst mochten nemen. Een geweldig getuigenis, ook naar de
mensen die Jezus (nog) niet kennen. Prach g is het getuigenis hoe Arabische gelovigen in de
naam van Jesjoe’a HaMasjiach, hulp boden aan (arme) Joodse landgenoten!
Zo komt de roeping van het CGI, om Nederlandse gelovigen te mo veren hun geloofsgenoten in
Israël te steunen met voorbede, dankzegging en liefdegaven, volledig tot zijn recht.
Via ons blad Gemeente Nieuws, diverse sociale media en spreekbeurten in ons land, houden we
u op de hoogte van de ontwikkelingen in de Messiaanse gemeenschap in Israël.
Voor de uitgebreide(re) verslaglegging, kunt het hiernavolgende verslag lezen.
Voor al uw steun willen we u, namens de Messiaanse gemeentes en projecten in Israël,
nogmaals heel hartelijk bedanken! Wees gezegend in de naam van de God van Abraham, de
God van Isaac en de God van Jacob! En in de naam van Jezus de Christus, de Messias van Israël!
Namens het Algemeen Bestuur van Comité Gemeentehulp Israël,

Wim Nieuwenhuis,
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Voorzi er Comité Gemeentehup Israël

JAARVERSLAG DIRECTIE COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL (CGI) 2021
Wat een onvoorspelbaar moeilijk en gezegend jaar! De Eeuwige hee zo zijn plannen en dat
zien we in Israël gebeuren, maar ook in het werk van het CGI.
De groei van en in de Messiaanse gemeenten in Israël neemt toe. Cijfers van toename zijn
moeilijk weer te geven, maar er komen steeds meer gemeenten bij in Israël. Niet alleen onder
de Joodse bevolking, maar ook onder de Arabische bevolking. Mensen die Gods plan met en
door Israël gaan zien. Allen getuigen ervan tegen de verdrukking in, want het vertellen dat
Jesjoea van Nazareth De Messias is die in de Bijbel wordt aangekondigd is niet zomaar een
boodschap, maar aard verschuivend. Messiaanse gemeenten en Arabische gemeenten sluiten
aaneen en dat is een geweldige getuigenis.
CGI-Nederland hee als basisopdracht om die gemeenten te steunen, maar ook om gemeenten
en kerken in Nederland te voorzien van gedegen onderwijs. Dat is hard nodig, want ook in
Nederland zien we dat de posi e van Israël in Gods plan steeds meer onder druk staat en
vraagtekens oproept.
Daar willen we hard aan werken. Met name onder de jongeren in kerkelijk Nederland. We zijn
bezig om onderwijsprogramma’s op te ze en voor de lee ijd 16+.
Daarnaast bieden we studies aan de kerken en gemeenten in Nederland in allerlei vormen.
2021 was ook weer een onvoorspelbaar jaar. Veel moest online geschieden omdat het reizen
een probleem was. Langzamerhand komt alles in een regelbare stroom terecht. Ondanks de
crisis konden we meer geld overmaken dan daarvoor. Veel is noodhulp maar dat bood de
gemeenten in Israël de gelegenheid om outreach-werk te doen met als gevolg dat er veel
gelovigen bijkwamen.
Als werkteam zijn we gegroeid om meer aandacht te besteden aan de uitbouw in Nederland.
Terug naar de oer-taken. Op deze wijze kan het CGI in Israël en in Nederland het werk
voortze en en dat gaan we doen.

Jaap Bönker,
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Directeur Comité Gemeentehup Israël

CGI MEDEWERKERS 2021
Het werk van het CGI-Holland breidt zich uit in 2021. Met de toevoeging van Loes Pijper in het
team is er veel opgezet. We werken aan een Jeugdplan om jongeren het plan van de Almach ge
met Israël te leren. Dat is een plan voor kerken, gemeenten en scholen. Daarnaast bieden we
Bijbelstudies aan voor gemeenten, kerken en groepen.
Dat gaat zich ook uiten in uitzendingen bij Family7 waar we samen met S ch ng Israël Messias
en de Bijbelse Cultuur S ch ng aan bezig zijn.
Het aantal lezers van de Nieuwsbrief neemt toe, met name digitaal, en dat betekent dat jongere
mensen geïnteresseerd zijn. Het aantal lezingen nam toe in 2021 ten opzichte van 2020. Totaal
hebben we iets van 70 lezingen kunnen verzorgen en dat is mooi. Sprekers zijn met name Jan
Barendse, Jaap Bönker, Wim Nieuwenhuis en Michiel Steenwinkel.
Het gebedswerk groeit onder bezielende leiding van Carien Mennegat.
We zijn ook betrokken bij het organiseren van een conferen e met S ch ng Cornerstone om
Arabische en Joodse en Nederlandse voorgangers bij elkaar te brengen om ervaringen uit te
wisselen. Ook zijn wij bezig om met Family7 een aantal (13) lezingen voor te bereiden.
We hebben de contacten met de NEM (Near East Ministries), Christenen voor Israël en Petach
Tikvah uitgebreid om meer draagvlak te krijgen, en dat lukt.
We hebben twee boeken uitgegeven, ‘Hoe zit het met ons’ van Eithan Shisko en ‘De dienaar
van JHWH’ van David Baron. Studiemateriaal ten top.
We willen langzamerhand weer in het ‘normale’ terugkeren en dat doen wat ons voor ogen
staat.
We geven bepaalde boeken uit zoals
-

‘Ingaan inde rust’ van Israël Harrel

-

‘Zaadjes in de wind’ van Rick Wienicke

-

‘De Messias leren’ van Edjan Westerman

-

‘Torah of Wet?!’ Jaap Bonker

-

‘De God van Abraham, Isaäk En Ishmaël’ Jaap Bönker

-

‘Schaduwfeesten’ Jaap Bönker

-

‘In de geest en de kracht van Elia’ David Davis

Jaap Bönker.
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Directeur Comité Gemeentehup Israël

STUDIES CGI
Jongerenstudies (in ontwikkeling)
• Wat is de plaats van Israël in de Bijbel en wat hee het met jou te maken
• Studie over de rol van Israël in Gods plan en wat is de rol van de volkeren?
• Abra(ha)m, Isaäk en Jakob, Ishmaël
• Exodus 19 en het gevolg voor o.a. de Kerk?
• Is de kerk in plaats van Israël gekomen? Wat betekent dat voor jou vandaag de dag?
Ouderen
• Israël en de Kerk
• Verbond Abram en Abraham
• Exodus 19 en het gevolg daarvan
• Wie, Israël en de volkeren, hee welke rol?
• Verbondsgedachte Israël en de gojim (heidenen) wat is de volgorde?
• Wat betekent Mede-Erfgenaam zijn (Efeziërs 3:6) voor Israël en de volkeren?
• Tot wie sprak Jezus, voor wie is Hij gekomen?
• Wat is Zijn posi e in de Evangeliën?
• Lukas 24 Torah, Tenach, Psalmen, Geschri en, wat is dat en wat betekent dat?
• Wat vertelde Paulus en wat voor man was hij?
• Feesten Levi cus 23 ev. Rol Israël
• Uitleg vanuit de Geschri en in het licht van Jezus (Aramese uitleg)
• Farizeeën, Saduceeën, Zeloten en Essenen , vroeger en vandaag
Algemeen
• Werk CGI en projecten
• Wat gebeurt er vandaag de dag in Israël?
• Feesten uit Levi cus en wat hebben we eraan vandaag?
• Torah of Wet?!, wat is het verschil
• Gods plan door Abraham, Isaak, Jakob en Ishmaël

COMMUNICATIE
Het Gemeentenieuws kwam in 2021 zes keer uit, met een oplage van 6.000 per nummer. Naast
individuele lezers, gaat het ook naar zo’n 140 kerken/gemeenten. Op Facebook waren 581
volgers met 548 likes, en Instagram had 2.293 volgers. Digitaal werd de Nieuwsbrief verstuurd
en de Gebedsbrief werd 10 keer uitgegeven dit jaar.
Promo oneel hebben we de samenwerking met het Christelijk Informa e Pla orm (CIP) ook in
2021 voortgezet, wat inhield dat zes ar kelen uit ons Gemeentenieuws op dit pla orm met een
groot bereik van zijn geplaatst en we een aantal keer geadverteerd hebben met een banner.
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Het aantal lezingen in 2021 nam weer toe ten opzichte van 2020. Het sprekersteam van CGI
bestond uit Jaap B nker, Jan Barendse en Michiel Steenwinkel.

CGI- UITGEVERIJ
Boeken die we regelma g hebben verkocht zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Ingaan in de rust’ van Israel Harel
‘Zaadjes in de wind’ van Rick Wienecke
‘De Messias leren’ van Edjan Westerman
‘De zaak van mijn vader’ van Peter Tsukahira
‘Vloedgolf van Gods liefde’ van Peter Thukahira
‘Noömi en Ruth’ van Albert Oos ng
‘Jom Teroea’ van Albert Oos ng
‘In de geest en kracht van Elia’ van David Davis
‘Torah of Wet?!’ van Jaap Bönker
‘De God van Abraham, Isaäk én Ishmaël’ van Jaap Bönker
‘De Losser’ van Jaap Bönker en Simon van Groningen
‘Schaduwfeesten’ van Jaap Bönker en Simon van Groningen
‘De Dienstknecht van JHWH’ van David Baron
‘Hoe zit dat met ons?’ van Eitan Shishko

BESTUUR EN MEDEWERKERS 2021
Bestuur
Wim Nieuwenhuis

Voorzi er

AB en DB

Alex de Vreugd

Secretaris

AB en DB

Wiebe Dijkstra

Penningmeester

AB en DB

Wolter Hop

Lid

AB

Tinie de Vegt

Lid

AB

MEDEWERKERS
Directeur
Administrateur
Projectmanager
Publiciteit
Publiciteit
Gebedswerk, vertaling, ledenbestand en verzending
Ambassadeur Nederland en Israël
ICT
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Jaap Bönker
Johan van O erloo
Loes Pijper
Michiel Steenwinkel
Sybe de Vos
Carien Mennegat-Zwaan
Jan Barendse
Ruben Hadders

