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OUTREACH
TO THE LEAST OF THESE
Ondersteuning 2017
Dankzij uw giften konden we in 2017 met
St. "Outreach to the Least of These”
uitreiken naar het Joodse volk, Gods Volk
Israel. Wij willen u d.m.v. deze nieuwsbrief
hier graag iets meer over vertellen.

Ronit Bender
Ronit is een Joodse weduwe die ruim 35 jaar
geleden, een ontmoeting heeft gehad met haar
Verlosser en Heer, Yeshua. Ronit woont op de
Carmel, in Haifa, Israel en is een gedreven
getuige van haar Heer en Heiland. Ronit gaat
ondanks haar leeftijd nog regelmatig mee de
straat op om in de achterbuurten van o.a. Tel
Aviv en Haifa onder de verslaafden en
prostituees, zowel Joden, Arabieren en
vreemdelingen hulp en bemoediging te
brengen. Ook gaat ze met twee andere
vrijwilligers de ouderen langs om een helpende
hand te bieden en hierbij elke gelegenheid
aangrijpt om te getuigen van haar Heer en
verlosser Yeshua.

49:22 Trust
Een Christelijke organisatie die is ontstaan
als 'response' op Gods eeuwig verbond
met het Huis van Israel. Hun missie is het
antwoord op Jesaja 49:22 en helpt het

Ronit Bender samen met Ine Knoop

Ontmoeting in Jeruzalem
In Oktober 2017, tijdens het Loofhuttenfeest
hadden we het voorrecht om in Jeruzalem te zijn
en had de Heer wat speciale ontmoetingen
geregeld. Eerst hadden we een ontmoeting met
Ronit in de oude stad bij "Christ Church” waar
we konden bijpraten en opgebouwd werden door
de vele getuigenissen van Ronit. Hierna ging
Ronit met ons mee naar Ine Knoop waar we een
speciale tijd hadden van gebed en waar Gods
genezende en helende kracht tastbaar werkte.
Wat een God dienen wij, wow ! Ook de
ontmoeting van deze geloofshelden, Ronit en
Ine was zo kostbaar. God is goed, glorie voor
Jezus.

Joodse volk thuis te brengen.
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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. Zr. Ine Knoop, gaat met een groot
aantal medewerkers uit naar de betreffende
landen om te evangeliseren en vooral de rol van
Israël in Gods plan te propageren.

CGI - Comité Gemeentehulp
Israel
Comité Gemeentehulp Israel is een stichting die
zich sterk maakt om de Joods-Messiaanse
gemeenten in Israel te ondersteunen en dit werk
bekend te maken bij Christenen en gemeenten
in Nederland.
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Omdat Ronit in de avond een spreekbeurt had
brachten we haar terug naar het hotel waar ze
verbleef en gingen wij met Ine Knoop op
bezoek bij kennissen van haar in Jeruzalem, een
Joods Orthodox gezin met vier kinderen. Wat
een voorrecht om zo onder het Joodse volk te
mogen vertoeven, wat een welkom en wat een
nieuwsgierigheid naar wat wij te vertellen
hadden. Het raakt me meestal enorm als ik hun
liefde voor- en kennis van het Woord van God
en die prachtige Bijbelse namen met hun
betekenis. Wat een ontzag voor hun God,
HaShem Adonai Elohim. De Here Zegene en
behoedde hen in deze moeilijke tijd waarin de
wereld zich meer en meer tegen hen keert.

Toen we terug kwamen bij het hotel waar Ine verbleef kwam ook Marthen Su niet lang daarna, met de
groep Papua Sion Kids, terug van hun dagtocht in Israel. We werden door Marthen uitgenodigd om
met hen mee te eten om daarna de avond samenkomst bij te wonen met Ruben en Benjamin Berger,
voorgangers van de Messiaanse gemeente “Kehilat ha’she al Har Zion” (Gemeente "Het Lam van
Sion") twee broers uit een Joods Orthodox gezin die veel familieleden zijn verloren tijdens de
Holocaust. Tijdens deze samenkomst werd Daniel voorgesteld als de nieuwe voorzitter van st. "Het
Mosterdzaadje” en uitgenodigd om dit jaar, 2018, enkele weken naar Papua te komen om kennis te
maken en de liefde van de Papua voor Israel te ervaren. Na de oﬀerande werd er door Ruben en
Benjamin voor iedereen persoonlijk gebeden en handen opgelegd waarna wij vermoeid maar
bemoedigd terug naar ons hotel in Tel Aviv reden.

Terugblik 2017
We mogen terug kijken op een gezegend jaar, waarin we weer tot zegen mochten zijn
voor het Joodse volk Israel én een jaar waarin we Ronit Bender, Ine Knoop en Marthen
Su met de Zion Kids mochten bemoedigen met een bezoek tijdens het Loofhuttenfeest in
Jeruzalem.
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Financien 2017

Ronit Bender
St. "Het Mosterdzaadje
CGI
49:22 Trust
St. Kansarmen Roemenie
Bankkosten

In 2017 kwam er aan giften een bedrag
binnen van € 9.770,- wat vervolgens is
uitgegeven aan de door ons gesteunde
goede doelen met een verdeling zoals te
zien is in nevenstaande grafiek. Zoals in
de vorige nieuwsbrief al was aangegeven
is er een éénmalige gift gedaan naar St.
Kansarmen Roemenië. Een gedetailleerd
overzicht van de inkomsten en uitgaven is
op aanvraag verkrijgbaar. We hopen ook
in 2018 op uw steun te mogen rekenen.

Vooruitblik 2018
Het komende jaar willen we opnieuw proberen om Ronit Bender uit Israel een keer naar
Nederland te halen om haar getuigenis en ervaringen met ons te delen.
Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om in 2018 de maandelijkse
ondersteuning voor Ronit Bender, St. Het Mosterdzaadje én St. 49:22 Trust te verhogen
en de ondersteuning voor St. CGI stop te zetten.

We

Israel
St. Outreach to the Least of These
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”.

Giften kunnen worden overgemaakt op:
IBAN: NL74RABO0302102604

t.n.v.
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