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OUTREACH
TO THE LEAST OF THESE
Ondersteuning 2016
In 2016 “konden wij dankzij uw hulp met "Outreach to the Least of These" een helpende hand uitsteken naar
het Joodse volk, Gods Volk Israel. Wij willen u daarom d.m.v. deze nieuwsbrief, hier graag iets meer over
vertellen.

Ronit Bender
Een Joodse Yeshua belijdende
weduwe die elke gelegenheid
aangrijpt om van Hem te
getuigen in woord en daad.

Bezoek Ronit
In April 2016 zijn wij, Daniel en Misael enkele dagen naar Israel

St. Het Mosterdzaadje
Deze stichting zet zich in voor de
verkondiging van het Evangelie van
Jezus Christus en de daaruit
voortvloeiende Liefde voor Gods volk
Israel, in o.a. Maleisië, Indonesië,
Papua en Myanmar.

geweest om een bezoek te brengen aan Ronit Bender.
Bovenstaande foto is genomen op de Carmel, de plaats waar God
antwoordde met vuur. Zie I Kon. 18:20-46
We werden hartelijk ontvangen door Hanna en Tsadika, vrienden
van Ronit, Arabische Christenen die
samen met met hun dochter Sarah in
het Druzen dorpje Isfiya op de
Carmel, een Bed & Breakfast runnen.

49:22 Trust
Een Christelijke organisatie die in
response opJesaja 49:22 helpt het
Joodse volk thuis te brengen.

Christenen met een bijzonder
getuigenis en een grote liefde voor
Yeshua.
We hadden het voorrecht om enkele
dagen met Ronit op te trekken waarin zij ons alles vertelde over
haar werk in en rond Haifa en de maandelijkse Outreach naar de

CGI - Comité Gemeentehulp Israel
Comité Gemeentehulp Israël is een
stichting die zich inzet om de JoodsMessiaanse gemeenten in Israël te
ondersteunen.

daklozen, drugsverslaafden en prostituees van Tel Aviv. Ze
vertelde over de vele ontmoetingen met de mensen, de nood en
armoede die ze overal tegenkomt maar ook over de fijne
gesprekken die ze mag hebben en waarin ze van Yeshua mag
getuigen.
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Echter, wat is een reis naar Israel zonder een

24 February 2017

Terugblik 2016

bezoek aan Jerusalem, de stad van de grote
Koning, Yeshua Ha Melech hamelachiem (Yeshua,
Koning der koningen), de stad waar je hart sneller
van gaat kloppen, stad van de vrede.

We mogen terug kijken op een gezegend jaar,
een jaar waarin we Ronit Bender een bezoek
mochten brengen in Israel maar ook Marthen Su
samen met Ine Knoop, mochten ontvangen in
Niftrik om te getuigen van Gods grote daden in
Papua. We mochten hem zegenen en een
collecte meegeven van € 400,-Een bezoek van
Jan-Willem van der Hoeven kon op het laatste
moment helaas niet doorgaan.

Financien 2016
In 2016 kwam er aan giften een bedrag van
€9.425,- binnen wat vervolgens is uitgegeven

Vooruitblik 2017

aan de door ons gesteunde goede doelen met
een verdeling zoals te zien is in onderstaande

Het komende jaar willen we proberen om Ronit

grafiek. Een gedetailleerd overzicht van de

Bender uit Israel een keer naar Nederland te halen

inkomsten en uitgaven is op aanvraag

om haar getuigenis en ervaringen met ons te delen.

verkrijgbaar.

Ook zal Marthen Su dit jaar weer komen om te
spreken en te getuigen wat God allemaal heeft
gedaan onder de Papua en hoe zij zich inzetten
voor Israel.

Ronit Bender
st. 49:22

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten

st. CGI
st. Het Mosterdzaadje

om in 2017 de maandelijkse ondersteuning voor

Doorzendgi;

Ronit Bender te verhogen. Ook zal er een

Bankkosten

halfjaarlijkse bijdrage worden gegeven aan st.
Kansarmen Roemenië.

St. Outreach to the Least of These
is een officieel geregistreerde stichting met ANBI status en stelt zich ten doel “Hulp te bieden aan de armsten onder het Joodse volk
en Holocaust overlevenden”.

Voor meer info kunt u terecht op:

http://OutreachToTheLeastOfThese.nl

Giften kunnen worden overgemaakt op:
IBAN:

NL74RABO0302102604

t.n.v. “Outreach to the least of these”
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