
 

 

VOORSTELRONDJE 

Vandaag: Peter Glim, secretaris/penningmeester 

 
Mijn eerste kennismaking met Wim Nieuwenhuis dateert van januari 
1992 tijdens zijn cursus Bijbels Hebreeuws die ik bij hem volgde. 
Vanaf dat moment is er tussen ons een waardevolle vriendschap 
ontstaan die zich door de jaren heen heeft verdiept, vooral op 
geestelijk gebied. Zo raakte ik betrokken bij zijn roeping en vroeg hij 
mij in de loop van 2017 om, samen met hem en Ineke van den Beukel, 
zitting te willen nemen in het bestuur van een op te richten Stichting 
om dit werk verder uit te kunnen bouwen. Zo ben ik vanaf de 
oprichting van de Stichting IM op 22 september 2017 bestuurslid 
geworden. Vanuit die rol is het in deze Nieuwsbrief nu mijn beurt in 
de serie ‘Voorstelrondje’. 
 
Geboren in 1949 had ik het voorrecht als de jongste van zes kinderen in een warm en goed gelovig 
katholiek gezin op te groeien. Mijn vader was organist-kerkkoordirigent en dat heeft mijn jeugd niet 
alleen muzikaal gekleurd, maar gaf mij ook Godsbesef, liefde voor de kerk en - heel wonderlijk - de 
overtuiging dat God het joodse volk had uitverkoren. 
 
Toch ontstond er, ondanks mijn kerkelijke betrokkenheid, bij het ouder worden een onbestemd 
gevoel van ‘er moet toch meer zijn, ik mis iets…’. Net als menig katholiek ben ook ik niet opgegroeid 
met de Bijbel. Dat gemis versterkte zich op momenten dat wij met ons Jongerenkoor, waar ik dirigent 
van was, ook in protestantse kerken gevraagd werden en ik daardoor tijdens de voorbereiding van 
diensten moeilijk aansluiting kon vinden bij waar de dominee het over had of wat hij bedoelde. 
 
Totdat wij in ons eerste huwelijksjaar met Youth For Christ in contact kwamen en daar Bijbelstudies 
gingen volgen. Daar opende God onze geestelijke ogen en ontdekten wij voor het eerst het 
geweldige verlossingsplan van Jezus, gingen we steeds beter de Bijbel begrijpen en ontstond er een 
levende relatie met de Heer. De liefde voor Gods Woord die toen begon is tot op de dag van vandaag 
gebleven. 
 
Jammer genoeg liepen we door bepaalde omstandigheden vast in de plaatselijke katholieke kerk en 
besloten wij over te stappen naar een Pinkstergemeente. Ook daar werden wij actief, we volgden 
Bijbelschool en ondertussen groeiden onze drie dochters op. 
Hier ben ik eerst oudste geworden en later voorganger. Nu ga ik nog regelmatig voor in diensten in 
diverse kerken.  
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“Niet gij draagt de wortel, maar  
de wortel draagt u”    Rom 11:18b 

 



 
Wim gaf in 1992 zijn cursus Bijbels Hebreeuws als ondertiteling mee ‘…met aandacht voor de 
Rabbijnse uitleg van de TeNaCH’.  Dit aspect van ‘Rabbijnse uitleg’ is, naast de ontdekking van de 
Bijbel, mijn tweede grote geestelijke ontdekking geweest: het leren kennen van de Joodse bronnen, 
het Joodse denken, het zien van de Thora als uitgangspunt voor de oplopende openbaring van de 
Tenach en N.T. Dit denken is een proces van verdieping in onze christelijke wortels en geeft daarmee 
het grote belang aan van het werk van StIM.  
 
Het is spannend om betrokken te mogen zijn bij het werk van de Stichting, te ervaren dat dit een 
werk van God is en te mogen zien dat het een brug slaat tussen orthodoxe en Messiasbelijdende 
Joden en met christenen uit de heidenen. 
 
 
 

ISRAELREIS voorjaar 2021 ? 
 

 
Jerusalem de Tempelberg; Middelpunt van de aarde. 

 

Naar aanleiding van een spreekbeurt in City Light Alkmaar, najaar 2019, meldden zich (spontaan) 

enkele tientallen belangstellenden, om in het voorjaar van 2021 met StIM een lichte studiereis naar  

Israel te maken. 

Door het uitbreken van de corona-pandemie is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer de 

grenzen weer opengaan en we naar het beloofde Land kunnen afreizen. Als er ontwikkelingen zijn, 

houden we elkaar natuurlijk op de hoogte😊! 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

INTERVIEWS met Wim 
 
De locale radio in Hoorn heeft een interview opgenomen en uitgezonden met Wim Nieuwenhuis. 
Gespreksleider Frederik de Groot, voorheen acteur en zelf enkele jaren geleden tot geloof gekomen, 
heeft in een uitzendingen van een uur lang Wim bevraagd naar zijn leven, zijn werk en zijn roeping.  
Deze eerste uitzending is te beluisteren op onze website ( israelsmessias.nl ) . 
 
Onder de titel “Waarom in Jezusnaam Jezus” maakt Frederik met zijn team elke week een uitzending 
die een week lang op de site van HoornRadio blijft staan. Omdat het team door de eerste opname zo 
onder de indruk was van het verhaal van Wim, is inmiddels een twee opname gemaakt.  
We hopen die binnenkort ook op de website te kunnen zetten; we houden u op de hoogte als het 
zover is ! 
 
 
 

CORONA-TIJD 
 
Gelukkig is het team van StIM gespaard voor het coronavirus. We hopen dat hetzelfde geldt voor 
jullie. We leven mee met hen die er door getroffen zijn! 

 
Wat betreft onze werkzaamheden zijn er wel enkele 
effecten: 
- een deel van de spreekbeurten kon niet doorgaan; 
- samenwerkingss-overleggen met collega-organisaties 
zijn verschoven ; 
- een conferentie van Cornerstone, voor de verzoening 
van messiaanse leiders uit Israel en leiders in Nederland 
kon niet doorgaan. Wim zou op deze conferentie een 
presentatie verzorgen. 
 

Maar er is ook goed nieuws:  
- diverse spreekbeurten zijn via live-stream uitgezonden, voor een 
breder publiek dan gewoonlijk; of ze zijn via Youtube te bekijken; 
- nieuwe vormen voor de communicatie worden uitgeprobeerd, zoals 
een korte overdenking die gepost wordt, of een kort filmpje met een 
boodschap die geappt kan worden. Nieuwe vormen voor de nabije 
toekomst. 
 
 
  



ONTWIKKELINGEN 
 
Enkele ontwikkelingen willen we jullie niet onthouden: 
- de maanden voor dat het coronavirus toesloeg mochten we in enkele nieuwe gemeentes spreken, 

van noord Groningen tot in Twente😊; 
- ook mochten we aan een aantal gemeenteleiders uitleg geven waar Stichting Israels Messias voor 
staat, en wat StIM kan betekenen voor gemeentes en hun leiders; we zijn dan ook blij met de 
positieve respons hierop; 
- tijdens de mei-dagen waarin we, naast corona, ook stilstonden bij 75 jaar 
bevrijding vanuit de Duitse bezetting, zetten we 17 mei 2020  een korte 
overdenking op onze website (  israelsmessias.nl  ) naar aanleiding van: 
 

Psalm 91 vers 1 en 4:   Vrijheid, Veiligheid en Vleugels 
 
-  de voorbereidingen voor het publiceren van het onderwijsmateriaal over de “10 WOORDEN van 
GELUK” (10 geboden) is gestart; we streven naar een wetenschappelijk versie en , zo mogelijk 
gelijktijdig, een populaire (makkelijk te lezen) versie;  
- we zijn in overleg met enkele collega organisaties om elkaar beter te leren kennen en meer 
schouder aan schouder samen te werken (in later stadium volgt meer informatie); 
- een nieuw boekhoudprogramma is geϊnstalleerd, zodat de penningmeester beter zijn werk kan 
doen, en alles netjes verantwoord wordt; 
- de jaarrekening 2019 is klaar en komt binnenkort op de website. Door een bijzondere, niet 
verwachte gift, kwam de rekening gunstiger uit dan begroot. We danken God daarvoor, en ook de  
mensen, gemeenten en organisaties die ons ondersteunen om dit kostbare werk mogelijk te maken.  
 
 

SAMENWERKING VPE (kerkorganisatie van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) 
   
De VPE heeft 2 lijnen waarlangs zij de training en educatie van haar voorgangers vormgeeft: 
 
In Church Academy: een meerjarig traject  waarin zij (aanstaande) voorgangers theologisch opleidt;   
Masterclasses: waarin men voorgangers naschoolt; 
 
Voor beide opleidingen is serieus overleg gaand met de hoofden van de opleidingen, om te beoor-
delen waarin het onderwijs van StIM een plaats kan krijgen. We zijn hier heel blij mee, omdat trai-
ning van studenten en voorgangers/predikanten een belangrijke doelstelling van onze Stichting is. Zo 
coachen we op dit moment al een student van de In Church Academy. 
 

 
      StIM  “Out(door) Church Academy” in Jezus werkgebied: de Arbel, bij Meer van Galilea. 

https://israelsmessias.nl/2020/05/vrijheid-veiligheid-en-vleugels/


 

Dank voor uw steun 

Wij willen u, ondersteuners van de Stichting, nadrukkelijk bedanken voor uw praktische-, 

morele-, geestelijke- en/of financiële ondersteuning!! Zo kunnen we doorbouwen om ons 

steentje bij te dragen van het komende Vrederijk van de Messias van Israël! 

Voor wie het op zijn/haar hart heeft om ons werk te steunen, - u kunt een gift hiervoor 

overmaken. De benodigde info vindt u hieronder. Of u vindt de donatieknop op de homepage 

van de website. 

 

Sjaloom en alle Goeds toegewenst,  
 

Ineke van den Beukel, voorzitter, docent, spreker  

Peter Glim, secretaris, penningmeester, spreker 

Gerben Heine, financieel adviseur 

Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur,spreker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: in de Bijlage vindt u een recensie van het boek van de belangrijke  messiaanse theoloog Mark 

Kinzer. 

 

 

  



 

BIJLAGE:  
 

Boekentip 

 

Israël in het hart van de Kerk, Jezus in het hart van Israël. 

Mark S. Kinzer, € 16,50 

 

Onder deze pakkende titel verscheen onlangs dit prachtige Nederlandstalige boek van de meest 

invloedrijke Messiaans-joodse theoloog van dit moment Mark Kinzer, onder redactie van Jeroen Bol.   

 

Sinds het moment dat Kinzer op 19-jarige jood in Jezus ging geloven 

houdt hem de vraag bezig: Hoe kun je tegelijk voluit Jood zijn én 

voluit gelovige in Jezus als de Messias van Israël? En hoe verhoudt 

zich dit tot de gelovigen uit de heidenen? 

 

Dit boek is een weergave van vijf lezingen die Kinzer op uitnodiging 

van de Jules Isaac Stichting en Christenen voor Israël in het najaar 

van 2015 in Nederland hield. Op grond van teksten uit het Nieuwe 

Testament legt hij de relatie uit tussen Jezus, Israël en de kerk.  

 

Dit gedachtegoed is voor onze Stichting Israëls Messias ook van 

belang. Op grond van oude Joodse bronnen uit de tijd van Jezus en 

de vroege kerk leggen wij immers de relatie tussen de Tenach (OT), 

de Joodse Tradities van Schriftverklaring en het Nieuwe Testament. 

Deze verschillende invalshoeken zijn aanvullend en waardevol omdat ze elkaar versterken. 

 

Zo helpt ook dit boek om beter zicht te krijgen op de rol van Israël in Gods Heilsplan voor de wereld 

toen en nu.  

In dit licht is het ook mooi dat wij Mark Kinzer twee jaar geleden op een conferentie in Kampen 

mochten ontmoeten. We vonden het bemoedigend dat hij ons werk waardevol en belangrijk vindt. 

Hij moedigde ons aan hier vooral mee door te gaan. 

 

Jeroen Bol geeft in het laatste hoofdstuk heel mooi een overzicht van de geschiedenis van het 

Messiaanse Jodendom in de afgelopen twintig eeuwen. 

 

Enkele citaten van Mark Kinzer. 

“Als Messias vertegenwoordigt en belichaamt Jezus het volk Israël. Als Israëls Messias zal Hij Israël 

naar zijn door God bepaalde bestemming brengen”. 

 

“Vanuit het perspectief van Israël-christologie is Jezus degene die Joden en christenen met elkaar 

verbindt, want hij is tegelijk de Koning van de joden en het Hoofd van het Lichaam van Christus”. 

 

“Het ontstaan van de messiaans-joodse beweging in onze dagen creëert een heel nieuwe en unieke 

kans voor de Kerk”. 


