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“Niet gij draagt de wortel, maar
de wortel draagt u” Rom 11:18b

VOORSTELRONDJE
Vandaag: Gerben

Heine, bestuurslid financiële aspecten

Op zoek naar een passende kerkelijke gemeente bij ons in de buurt, werden mijn vrouw en ik geleid
naar de Evangeliegemeente Castricum (EGC), waar Wim Nieuwenhuis de voorganger was. In 2018
heeft Wim mij gevraagd of ik interesse had om mee te denken in de opzet van de financiële aspecten
van Stichting IM. Daar heb ik, na er even over nagedacht te hebben, van harte ‘ja’ op gezegd.
Ik ben geboren in 1968 in Castricum in een katholiek gezin. In mijn jeugd
raakte ik vervreemd van het katholieke geloof. In de jaren 90 raakte ik wel
betrokken bij de katholieke kerkgemeente in de Zaanstreek, waar ik van
2003 tot 2010 penningmeester was. Jammer genoeg ben ik door bepaalde
omstandigheden weggegaan uit deze plaatselijke katholieke kerk. Het mooie
is wel dat ik weer terecht kwam in het kerkgebouw van mijn jeugd in
Castricum, waar inmiddels de EGC kerkte. Bijzonder om te zien dat God je
leven, soms via een omweg, leidt op de weg die je mag gaan.
Het is voor mij leerzaam om betrokken te mogen zijn bij het werk van de
Stichting en te mogen ervaren dat dit Gods werk is.

Exodus 39: 33 En zij brachten de tabernakel tot Mozes, de tent met al haar gerei, de haken,
planken, dwarsbalken, pilaren met
hun (koperen) voetstukken, 34 … 35.
De ark der getuigenis met de
draagstokken en het verzoendeksel,
36…38 Het gouden altaar, de zalfolie,
het welriekend reukwerk, het gordijn
voor de ingang der tent 39 Het
koperen altaar met het bijbehorend
koperen traliewerk, de draagstokken
en al zijn gerei, het (koperen) wasvat
met zijn voetstuk; …
Oude Tora rol (bezit van De Bible Society Israël).
Binnenkort ontvangt u ons artikel over de betekenis van ‘Goud en Koper’.
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ISRAËLREIS voorjaar 2022?

De Jordaanvallei in noordoostelijke richting (in de Richteren-tijd woongebied van de stam Gad), met op
de achtergrond de bergen van Gilead (stam Manasse-Oost) en het dal van de Jarmuk (Jordanië).

Wij hebben het besluit moeten nemen om de Israëlreis in het voorjaar van 2021 te verzetten naar
het voorjaar van 2022. Door het aanhouden van de corona-pandemie, in Israël dreigt nu zelfs een 3e
golf, is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer het weer veilig is en we weer welkom zijn in het
Beloofde Land. We houden elkaar tijdig op de hoogte. En… wat in het vat zit verzuurd niet
!

DOORWERKEN IN CORONA-TIJD
Niet alleen in Israël slaat het coronavirus weer toe, ook wij in Nederland zitten ondertussen in een 2e
“outbreak”. Gelukkig is ons team van StIM tot op heden gespaard gebleven. Hopelijk geldt dat ook
voor jullie, lezers! We leven met iedereen mee die er door getroffen is!
In deze bijzondere tijd van het (bijna) afgelopen jaar is
ons werk er duidelijk door beïnvloed:
- verschillende spreekbeurten zijn vervallen, maar
gelukkig konden enkele tientallen spreekbeurten toch
doorgaan, vaak ook via “Livestream”; het aantal kijkers,
ook via YouTube, was hoger dan normaal! ;
- groepsonderwijs-avonden vonden over het algemeen
geen doorgang, op 4 bijeenkomsten na, met onderwijs
over “Gods plan met Israël ” en het thema “De Sjabbat in
de 10 Woorden van Geluk ”;
- als StIM waren en zijn we ook betrokken bij de
voorbereiding en invulling middels een presentatie van
enkele (geplande) conferenties/studiedagen, die echter
toch niet door konden gaan vanwege de coronapandemie; zo konden o.a. sprekers of deelnemers uit
Israël niet hun land uit.
Natuurlijk hopen we dat het nieuwe jaar weer meer
mogelijkheden zal bieden.
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Natuur (vrouwtje Palestijnse Honingzuiger) en Cultuur (Joodse Huiskat, onder de Wonderboom van Jona)
ontmoeten elkaar: “Hun beider Maker is de HEERE” (n.a.v. Spreuken 22:2).
Locatie: Retraite Centrum Beth HaKerem, Migdal/Magdala, Meer van Galilea.

INTERVIEWS met Wim
De lokale radio in Hoorn heeft een tweede interview opgenomen en uitgezonden met Wim
Nieuwenhuis. Gespreksleider Frederik de Groot, voorheen acteur en zelf enkele jaren geleden tot
geloof gekomen, heeft in een uitzending van een uur, Wim bevraagd naar zijn leven, zijn werk en zijn
roeping. Deze tweede uitzending heeft als thema “Lijden”, passend in de context van de huidige
crisistijd, en is te beluisteren op onze website ( israelsmessias.nl ) . In de aanbiedingsmail vindt u de
doorkliklink voor directe toegang.

ONTWIKKELINGEN IN 2020
Algemeen
Enkele ontwikkelingen die we jullie niet willen onthouden:
- de maanden voor dat het coronavirus toesloeg mochten
we in enkele nieuwe gemeenten spreken;
- ook mochten we aan een aantal gemeenteleiders uitleg
geven waar Stichting Israëls Messias voor staat, en wat StIM
kan betekenen voor gemeenten en hun leiders; we zijn dan
ook blij met de positieve respons hierop;
- het nieuwe boekhoudprogramma is geïnstalleerd, zodat de
penningmeester sneller zijn werk kan doen, en alles goed
verantwoord wordt.
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‘10 WOORDEN van GELUK’
Ruim 10 jaar is gewerkt aan het onderwijsproject over de 10 geboden: in tientallen gemeenten van
allerlei denominaties is over de (afzonderlijke) Woorden gepreekt en onderwijs gegeven. Het heeft
mensen aangeraakt en levens
veranderd. Het basis onderwijsmateriaal (syllabus) is in
hoofdlijn nu compleet en veelvuldig beproefd in uitleg en
toepassing. Het toont ons
vanuit de oude Joodse Traditie
(“OT, midrasj en NT”) de
Messias van Israël in de 10
Woorden: dat maakt gelukkig!
Het materiaal wordt nu omgewerkt naar een boek in een
wetenschappelijke/ methodisch verantwoorde versie.
Ook willen we een populaire
versie maken voor praktisch en
pastoraal gebruik in kleine
kringen.
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תֹורה ְּודבַ ר־יְ הוָׁ ָ֖ה ִמירּושָׁ ָׁ ִלִָֽם׃
ָָׁ֔ ִ ִּ֤כי ִמצִ ּיֹון֙ תֵּ ֵּצֵ֣א

Want vanuit Tsion zal uitgaan (de) Thora, en het Woord-des-HEEREN
vanuit Jeruzalem (Micha 4:2). Voorhangsel van de ark; synagoge Tsefat Israël.
Afbeelding: De gekroonde Thora, het centrale Licht van de 10 Woorden die God aan Israël gaf, om
een Licht voor de volken van de aarde te zijn. Het is het Messiaanse Licht van de Leraar der
gerechtigheid.

SAMENWERKING
Netwerk Messiaanse steun Organisaties
Met een klein groepje theologen van verschillende denominaties werken we al een tijdje aan de
opzet van een netwerk van organisaties die zich vanuit Nederland positief betrokken weten op Israël
in het algemeen en de Messiaanse gemeenten en bedieningen in het bijzonder. Vanuit StIM zit Wim
in het voorbereidend en organiserend comité, en vrijdag 6 november jl. vond de eerste (digitale)
ontmoeting plaats via MEET (waaraan Wim zijn bijdrage mocht leveren door voor te zitten).
Het werd een waardevolle eerste ontmoeting van ca. 20 mensen uit diverse organisaties en zeer
brede kerkelijke achtergronden. We willen elkaar beter leren kennen en meer schouder aan
schouder samenwerken. Aan een vervolg wordt gewerkt!
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The Lexham Hebrew Bible. (2012). (Mi 4:2). Bellingham, WA: Lexham Press.
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ONDERWIJS VPE (kerkorganisatie van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten)
De mogelijkheden tot samenwerking van St.IM door haar inbreng in het onderwijsprogramma van de
VPE is, m.n. door de corona, vertraagd en verplaatst naar het begin van volgend jaar.
We zijn heel blij met deze mogelijkheid, omdat training van studenten en voorgangers/predikanten
een belangrijke doelstelling van onze Stichting is. Zo coachten we het afgelopen jaar een student van
de ‘In Church Academy’.

Links: StIM Onderwijs op de Arbel, Jezus werkgebied, bij Meer van Galilea. Rechts: Meer van Galilea, bij
Tabgha (Petrus herstel), op de voorgrond de “Zeven bronnen”, op de achtergrond centraal: de berg Arbel.

DANK VOOR 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 aan 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 op de homepage van de website.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!
Ineke van den Beukel, voorzitter, docent, spreker
Peter Glim, secretaris, penningmeester, spreker
Gerben Heine, financieel adviseur
Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur, spreker
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