
 

 

Jaarverslag bestuur Comité Gemeentehulp Israël 2017: 

 

Een bedevaartslied. Van Salomo. Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden 

daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.       ( Psam 127:1; NBG1951) 

In de Joodse traditie wordt psalm 127 ook Messiaans uitgelegd. Davids Zoon Salomo, de Vredevorst, is 

het beeld van de komende Messias.  Koning Salomo mocht  een huis van steen bouwen: de eerste 

tempel.  Zo kon  Gods Heerlijkheid bij Zijn volk Israël  inwonen.  De Eeuwige Vredevorst, de Messias van 

Israël, zou de geestelijke tempel  bouwen voor Israël en alle volken van de wereld. Een tempel van 

levende stenen, bestaande uit alle gelovigen uit Israël en de volken van de wereld. In die tempel neemt 

Gods Geest zijn inwoning! De vervulling hiervan in Jezus, de Messias van Israël, lezen we in  Zijn 

Woorden in het evangelie naar Johannes. 

Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,  gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader 

ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.  Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook 

die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.  ( Johannes 

10:14-16; NBG1951) 

We leven in heel bijzondere tijden: na bijna 2000 jaar brengt God zijn volk weer terug naar het land van 

de belofte! Al zijn er alle eeuwen wel enkele Joden geweest die in Jezus als De Messias van Israël 

geloofden, de laatste decennia zijn in Israël honderden Messiaanse gemeenten en bedieningen ontstaan. 

Tienduizenden duizenden Joden geloven in Jezus als hun Messias!  Als we Jezus woorden serieus nemen, 

en als we dankbaar zijn dat God, ons als gelovigen uit de volken,  ingeplant heeft op de stam/wortel  van 

Zijn volk Israël, dan mogen we onze dankbaarheid tonen in geloof, gebed en daden. 

Als Comité Gemeentehulp Israël (CGI) doen we dit (al 33 jaar!)  door messiaanse gemeenten en 

bedieningen in Israël te steunen. Dat doen we door gebedspunten uit Israël bekend te maken aan u via 

onze digitale brief Gebedsmuur, door uitgeven ons (gratis) blad Gemeente Nieuws uit Israël, door het 

geven van voorlichting,  onderwijs en prediking hierover,  in gemeenten in Nederland. Bezoekt u eens 

onze informatieve vernieuwde website  www.cgi-holland.nl . 

We doen dit, en willen dit bewust doen, vanuit een nederige dienende houding naar Gods volk in Zijn 

land. De gelovigen in Israël uit dankbaarheid ondersteunen in het geloof dat alleen De Here, de God van 

Israël, het geestelijke huis kan bouwen. Het is Zijn werk waaraan wij in eenheid mogen meewerken, 

dragend en uitdragend de zegen van de Heer! 

 

http://www.cgi-holland.nl/


Rest mij om, namens het  bestuur van het CGI, medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet! 

We hebben in 2017 een gezegend en vruchtbaar jaar achter de rug. Dit niet in de laatste plaats door uw 

gebeden  en financiële steun. Hartelijk dank daarvoor. De gemeenten en bedieningen in Israël laten ons 

dit telkens weer weten, als we hen spreken. 

Bovenal danken we Hem , die Zijn Huis bouwt in Zijn Zoon Jezus , de Messias van Israël en de hele 

wereld! 

 

Wim Nieuwenhuis 

Voorzitter bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag directie Comité Gemeentehulp Israël 2017: 

2017 is een bijzonder jaar geweest voor het CGI. Transitie binnen het leiderschap van de organisatie was 

een belangrijke verandering binnen het CGI. Ook in 2017 zijn er nieuwe vrijwilligers betrokken geraakt en 

is de achterban van het CGI wederom verjongd. Het aantal binnengekomen giften is het afgelopen jaar 

opnieuw gegroeid. Door toenemende belangstelling voor Israël in het algemeen en de Messiaanse 

beweging in het bijzonder, willen ook meer kerkelijke gemeenten hun betrokkenheid bij Israël en de 

Messiaanse beweging tonen. Dit vraagt op veel gebieden meer van de organisatie en dus om een 

uitbreiding. 

In het jaarverslag legt de stichting Comité Gemeentehulp Israël vanuit verschillende invalshoeken 

verantwoording af van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2017. 

Wij doen een beroep op iedereen die zich verbonden voelt met Gods plan voor Israël, om ons werk te 

(blijven) steunen en zo de Messiaanse gemeenten in Israël tot zegen te zijn. 

 

Timo Erkelens, project manager CGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CGI Medewerkers 

De directie bestond begin 2017 uit 2 personen. Een directeur inhoudelijk beleid (0,6 fte) en een directeur 

operationeel voor de bedrijfsvoering (0,6 fte). Met ingang van juni 2017 heeft  de directeur inhoudelijk 

zijn functie neergelegd. De directeur operationeel heeft door dit vertrek tijdelijk meer uren beschikbaar 

gekregen voor de stichting (0,8 fte per september 2017). De taken van de inhoudelijk directeur zijn 

tijdelijk waargenomen door de operationele directeur en het Dagelijks Bestuur / Voorzitter.  

In de loop van 2017 is een zoektocht gestart naar een senior directeur als vervanging van de directeur 

inhoudelijk. We zijn God dankbaar dat we in het tweede kwartaal 2018 onze nieuwe directeur Jaap 

Bönker konden aanstellen. Timo Erkelens (onze directeur operationeel) heeft zijn taken gecontinueerd in 

de hoedanigheid van project manager.  

De verantwoordelijkheden op het gebied van financiën, administratie en adresbeheer zijn in 2017 gelijk 

gebleven aan 2016. Johan van Otterloo heeft daarom zijn parttime dienstverband voor 0,15 fte  

voorgezet als administrateur in vaste dienst. 

CGI Vrijwilligers 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende vrijwilligers actief geweest binnen de organisatie. op het gebied 

van Onderwijs,  Gebedswerk, ICT, Front- en Backoffice, PR en reizen.  

Het CGI wil de vrijwilligers en bestuursleden hartelijk danken voor de tomeloze inzet die zij het afgelopen 

jaar vrijwillig hebben gegeven om de organisatie draaiend te houden. 

CGI Communicatie 

Naast de gebruikelijke middelen, zoals ‘Gemeentenieuws’ en ‘Gebedsmuur’, heeft het CGI zich op 

verschillende manieren geprofileerd.  

Tijdens de Opwekking-conferentie heeft het CGI zich gepresenteerd met een commercial. Er is ingezet op 

een Big Screen commercial met een groot bereik van naamsbekendheid naar de tienduizenden 

bezoekers. 

Tijdens de Israël-week (georganiseerd door de Internationale Christelijke Ambassade in Jerusalem ICEJ – 

September 2017 op de Betteld, Zelhem) was het CGI zich aanwezig met een stand. Veel bezoekers (+600) 

zijn tijdens deze week geïnformeerd over het werk van het CGI. Het onderwijs van dit weekend, gegeven 

door Peter Tsukahira, sluit aan bij de visie en doelstelling van het CGI.  

Er is in 2017 meer ingezet op een groei van communicatie via Social Media. Vanaf oktober 2017 is er 

dagelijks een social media post geplaatst op de sites Facebook en Instagram. Dit heeft er aan bijgedragen 

dat het aantal ‘vind-ik-leuks’ in 2017 is gegroeid van 407 naar 507 op Facebook. Het aantal ‘volgers’ op 

Instagram is gegroeid van 0 naar 2800. De personen die aangesloten zijn via deze social media kanalen 

krijgen dagelijks korte berichtgeving van het CGI. 

Het CGI heeft geadverteerd met een advertentie (1/4 pagina) in de tijdschriften Israël-Today en het 

Family7-magazine. 

 



CGI Samenwerking 

Met een aantal organisaties hebben wij een direct samenwerkingsverband. Met Christenen voor Israel 

(CvI) hebben wij een samenwerking op het gebied van bestuur en onderwijs. Het CGI is vanaf de 

oprichting betrokken bij het Israëlplatform. 

Voor de toerusting van voorgangers en predikanten werkt het CGI samen met bijbeldocenten Peter en 

Vanessa Steffens. Het CGI verzorgt de organisatie van studiereizen naar Israël. 

 CGI Reisbureau 

Nadat er in 2016 een voorgangers-studiereis en een jongerenreis hadden plaatsgevonden onder leiding 

van Peter en Vanessa Steffens zijn er dit jaar helaas geen studiereizen georganiseerd. Dit is mede 

voortgekomen uit de transitie binnen het leiderschap van het CGI.  

In februari 2018 zal er een studiereisleidersreis georganiseerd worden onder leiding van Peter en 

Vanessa Steffens. De reisgroep zal bestaan uit 10 deelnemers. Deze studieleiders zullen worden 

klaargestoomd om in de toekomst reisleider te worden en groepen van het CGI te kunnen leiden.  

CGI Onderwijs 

Het aantal uitgevoerde spreekbeurten is sterk afgenomen in 2017. Dit is te wijten aan het vertrek van de 

inhoudelijke directeur.  

In verschillende gemeenten, bijbelstudiegroepen, studentenverenigingen is onderwijs gegeven. De 

directeur operationeel /projectmanager heeft een tweetal spreekbeurten voor het CGI in het land 

verzorgd. Het sprekersteam is in 2017 gegroeid naar een 4 tal sprekers; Henk Mulder, Jan Barendse, 

Albert Oosting en Timo Erkelens.  

 

CGI Front- en Backoffice 

Het Adresbeheer verloopt naar wens en wordt uitgevoerd door een vrijwilliger. Dat betekent dat 

verouderde adressen uit het ledenadministratie-systeem worden gefilterd en nieuwe adressen van 

voornamelijk jonge mensen worden toegevoegd. De zoo gewenste verjonging van het adresbestand 

wordt zo gecontinueerd.  

Voor de Frontoffice is het CGI er meer in geslaagd om de telefoon adequaat te beantwoorden. Het CGI is 

bereikbaar op maandagen en woensdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. 

CGI Uitgeverij 

Door landelijke afnemende afzet in de boekenbranche heeft het CGI besloten alleen bestaande boeken 

te promoten vanuit de gehele Messiaanse beweging in de taal waarin deze is verschenen (Engels). De 

achterban van het CGI is in toenemende mate in staat de Engelse taal te lezen. Ook kunnen wij boeken 

die binnen onze doelstelling passen promoten die door collega organisaties worden aangeboden. 

 

 

Naast het Engelstalige boek ‘The wall of Hostility broken down’ van Albert Oosting heeft het CGI nu ook  

‘Culture of the Kingdom’ van Peter Tsukahira aan het assortiment toegevoegd.  

De boeken die op dit moment bij het CGI te koop zijn, zijn de volgende: 



 Binnengaan in de Rust – Israel Harel 

 Culture of the Kingdom – Peter Tsukahira 

 De Messias Leren – Edjan Westerman 

 De zaak van mijn vader – Peter Tsukahira 

 In de geest en kracht van Elia – David Davis 

 Noömi en Ruth, het verhaal van onze tijd – Albert Oosting 

 The Wall of Hostility broken down – Albert Oosting 

 Vloedgolf van Gods liefde – Peter Tsukahira 

 Zaadjes in de wind – Rick Wienecke 

 

CGI Relaties in Israël 

Samen met het bestuur heeft de directie ook in 2017 bestaande en nieuwe relaties bezocht in Israël. Om 

meer projecten te leren kennen zijn er in 2017 2 bestuursreizen ondernomen.  

De nadruk dit jaar lag vooral op het leggen van strategische contacten die de gehele Messiaanse 

beweging dient. Er is contact gelegd met het bestuur van een overkoepeld overleg tussen meerdere 

gemeenten. Verder zijn de banden aangehaald met de Israel College of the Bible in Netanja. Zij leiden 

bestaand en nieuw leiderschap op voor de Messiaanse gemeenten en werken aan verzoening tussen 

Jood en Arabier. Voorts onderhouden wij nauwe contacten met de Israel Bible Society (Viktor Kalisher) 

die heel Israël wil voorzien van Bijbels en deze ook toegankelijk voor iedereen wil maken.  

In 2017 zijn er tijdens de 2 bestuursreizen (februari en november) in totaal 33 projecten (gemeenten en 

bedieningen) bezocht. Het is geweldig om te zien en horen wat God op dit moment in het land aan het 

doen is.  

CGI Relaties in Nederland 

Steeds vaker doen kerkelijke gemeenten een beroep op het CGI als het gaat om advies over het opzetten 

van een gemeente band tussen een Nederlandse  en een Messiaanse gemeente in Israël (o.a. financiële 

ondersteuning en gebedssteun vanuit Nederland richting Israël).  

Het CGI heeft in 2017 voor 3 kerkelijke gemeenten in Nederland bemiddeld in het aangaan van een 

gemeenteband met een Messiaanse gemeente in Israël. Door het aangaan van een gemeenteband wordt 

de onderlinge relatie versterkt en neemt ook het gericht bidden en doneren toe. Op dit moment lopen er 

via stichting CGI 9 gemeentebanden tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en Messiaanse 

gemeenten in Israël. 

  

CGI Gebed 

In 2017 is de Gebedsmuur beter toegankelijk gemaakt voor de achterban. Vanaf juni 2017 is met de 

nieuwe gebedscoördinator een start gemaakt met het schrijven en maandelijks verzenden van de 

digitale gebedsbrief ‘gebedsmuur’. Er zijn inmiddels meer dan 1400 ontvangers van deze gebedsmuur. 

Het is bemoedigend te merken dat velen een Gebedsmuur rondom Israël en de Messiaanse beweging 

willen leggen en daarin participeren. 



 

 

 

 

CGI ontwikkeling giften (2010-2017): 

De volgende grafiek laat zien dat de afgelopen 7 jaar sprake is van een stijging in het totaal van 

(gelabelde en niet-gelabelde) giften die worden gedaan aan het CGI. De positieve uitschieter 2014 is te 

danken aan de Noodhulpactie die is georganiseerd tijdens de Gaza-oorlog in 2014. 

 

 

De grafiek laat zien dat de giften (zowel project-gerelateerde als algemene giften) het afgelopen jaar zijn 

gestegen.  

De grote stijging van giften in 2017 komt met name voort uit een legaat dat afgelopen jaar beschikbaar is 
gekomen. Van dit legaat (waarvan reeds € 110.000 bij het CGI is binnengekomen is 95% beschikbaar 
gesteld voor projecten. 5% van dit legaat heeft het CGI kunnen besteden aan de opbouw van de 
‘algemene reserve’.  
 

Een bijzonder woord van dank aan onze donateurs die het werk van het CGI in 2017 mogelijk hebben 

gemaakt. Wij hebben de mogelijkheid gekregen om de Messiaanse beweging tot zegen te zijn. Wij zijn 

God dankbaar voor de groei in giften 
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CGI Abonnees Gemeentenieuws/Gebedsmuur/ volgers op Social Media 

 

 

 

De bovenstaande grafiek laat zien dat er sinds 2011 zo’n 5000 mensen waren geabonneerd op het 

ontvangen  van  het CGI-magazine ‘Israël Gemeentenieuws’. Een belangrijk deel van de ontvangers van 

‘Israël Gemeentenieuws’ is vergrijsd. In 2016 en 2017 heeft er een flinke opschoning plaatsgevonden van 

het vervuilde adressenbestand. Dit heeft geresulteerd in een afname van het aantal adressen waar 

‘Israël Gemeentenieuws’ naartoe wordt verstuurd. Er is wel een sterkte toename van het aantal mensen 

dat Israël Gemeentenieuws digitaal wil ontvangen. Op dit moment ontvangen 4388 mensen de hardcopy 

versie van het magazine thuis en 81 mensen enkel de digitale versie.   

 

Ook de digitale gebedsbrief ‘gebedsmuur’ (1400 digitale adressen) en de berichtgeving op social media 

worden in groeiende mate door onze achterban gelezen.  

Daarnaast heeft het CGI in 2017 actief ingezet op beter onderhoud van de website en het beter up-to-

date houden en de facebook- en instagrampagina van het CGI om zo aan te sluiten bij de jongere 

generatie. 
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