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Van de voorzitter

De Ambassade
God heeft ons geroepen tot:
• Troost
Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk
en de herboren staat Israël. “Troost, troost mijn volk,
zegt uw God.” (Jesaja 40:1)
• Onderwijs
Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse
visie kunnen ontwikkelen over Israël en over de verbondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht
Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in
Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij
is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de
tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap,
weggebroken heeft.” (Efeze 2: 12-14)
• Gebed
Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Israël en het joodse volk.
“Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust.
En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7)
• Zegen
Om de christelijke kerken, leiders en organisaties
te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen
in hun landen met betrekking tot Israël en het
Joodse volk. “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit
uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders
huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot
een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam
groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal
zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des
aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)
• Aliyah
Om deel uit te maken van Gods grote plan de joden terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijn
hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen
zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op
de schouder gedragen worden.” (Jesaja 49:22)
• Hulp
Om hulp te bieden middels projecten in Israël, zodat alle inwoners er baat bij hebben. “Voorwaar, Ik
zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste
broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”
(Mattheüs 25:40)
• Verzoening
Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood
en Arabier. “Gezegend zij mijn volk, Egypte en
het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel
Israël.” (Jesaja 19:25)
• Voorlichting
Om christenen informatie te verschaffen over de
situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord.
“Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het
is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd
is gekomen; want uw knechten hebben behagen
in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin.
Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen,
alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer
de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in
zijn heerlijkheid.” (Psalm 102:14-17)
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Beste Israëlvrienden,
Het lijkt of we van crisis naar crisis gaan, alsof God wil zeggen: ‘Opdat de dingen
die onwankelbaar zijn zouden blijven.’ Hebr. 12:26,27. Wat onwankelbaar is, is het
Koninkrijk van God. Ondanks alle crisis, ‘God is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder.’ Psalm 18:2. Eén van die beloften wat ook onwankelbaar is, is Israël. ‘Als deze
verordeningen ooit zouden wijken, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden
een volk voor Mijn aangezicht te zijn.’ Jer. 31:36. We zien dat God Zich houdt aan Zijn
beloften, ‘Am Israël chai!’ Het volk Israël leeft! De Staat Israël viert in mei haar 74 jaar
onafhankelijkheid! Ondertussen vangt Israël veel Joden uit de Oekraïne op. Lees het
interview met een Israëlische Brigade Generaal hoe deze crisis impact heeft op Israël.
De ICEJ helpt mee om Holocaustoverlevenden een plekje te geven in ons Haifa home.
Lees het verslag. De reguliere ICEJ-hulpverlening gaat gewoon door met ondersteuning
van kansarme jongeren, bescherming voor kibboetsen langs de Gazastrook en zorg
voor ouderen door onze Thuiszorg. Lees het artikel over de projecten van de ICEJ. Wij
vragen uw gift om de Joden uit de Oekraïne naar Israël te brengen: Doneren.icej.nl
In Nederland mogen we elkaar weer ontmoeten, daar zijn we blij om. De lezingen
in het land gaan onverminderd door, zie de agenda voor lezingen bij u in de buurt.
Wij nodigen u uit om met ons het Israëlweekend te vieren, van 2 – 4 september op
de Betteld. Thema - Israël: kruispunt van de wereld? Het Israëlweekend is altijd al
één grote reünie van mensen die geraakt zijn door de Hebreeuwse wortels van ons
geloof, en dat met anderen willen delen. Dit jaar komt ICEJ-president Juergen Buehler
als hoofdspreker. Geef u op.
Bekijk eens onze nieuwe website: www.icej.nl Er is vele uren gewerkt om alle gebeurtenissen, nieuws en gebedspunten uit Israël op een verfrissende manier u te kunnen
aanbieden. We willen alle vrijwilligers digitale communicatie daarvoor bedanken. Het
resultaat mag er zijn.
Ten slotte, nu Israël weer open is voor toeristen: ga met ons mee naar het Loofhuttenfeest van 9 – 16 oktober. Thema: Land of promise. Reisdetails op de website: www.
icej.nl We hoeven niet te zeggen: volgend jaar in Jeruzalem, maar dat kan dit jaar
weer. Wij wensen u veel leesplezier met dit nieuwe Woord uit Jeruzalem.
Jacob Keegstra, voorzitter ICEJ Nederland

Elke vrijdagavond 19.00 uur EEN NIEUWE LEZING
op Podcast en op ons YouTube kanaal: ICEJ NEDERLAND
P.S. Binnenkort schaffen de gezamenlijke Nederlandse banken de acceptgiro af. Daarom kunnen wij die ook niet meer gebruiken als adresdrager. Natuurlijk kunt u ook
via internetbankieren van uw eigen bank ons ondersteunen en een
eenmalige of periodieke gift over te laten maken.

DONEREN KAN VIA DEZE LINK
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Impact van het Oekraïne
Conflict op Israël
door David Parsons
IDF (Res) Brigadegeneraal Amir Avivi bracht meer dan 30 jaar door in het Israëlische leger en klom op tot hoge posities. Tegenwoordig leidt hij het Israël Defense and Security Forum, een beweging van meer dan 1.000 voormalige militairen en politieagenten die het nationale veiligheidsdebat van Israël willen vormgeven. In een recent ICEJ wekelijks webinar vroegen we hem naar de
impact en lessen voor Israël van de Russische invasie van Oekraïne. Hier zijn fragmenten van dat interview.

ICEJ Webinar Host, David Parsons: Hoe
heeft de Russische aanval op Oekraïne Israël beïnvloed?
Brigadegeneraal Amir Avivi: We zien wat
er met een land gebeurt als het zijn belangrijkste bezittingen opgeeft en afhankelijk
wordt van de internationale gemeenschap,
zoals Oekraïne deed toen het in 1994 zijn
nucleaire capaciteiten opgaf in ruil voor
garanties dat ze niet zouden worden aangevallen. Kijk wat er nu gebeurt, als Oekraïne wordt aangevallen en niemand ze
verdedigt... Nu zijn wij [in Israël] hetzelfde. De wereld komt naar
Israël en zegt: “Geef uw belangrijkste bezittingen op, de Jordaanvallei, uw Bible Belt, Judea en Samaria. Maak je geen zorgen, wij
zorgen voor je.” Welnu, we weten dat het enige land dat Israël
moet verdedigen Israël is. We kunnen niet op iemand anders vertrouwen... Er zijn een aantal goede kanten voor Israël. Ten eerste,
hoewel deze oorlog verwoestend is, krijgt Israël nu een enorme
golf van Joodse immigranten uit Oekraïne en ook Rusland... Het
andere is dat Europa en de NAVO geschokt waren toen ze dit
enorme Russische leger Oekraïne zagen binnenmarcheren, en ze
hebben nu betere militaire vermogens nodig. Voor alle duidelijkheid, Duitsland heeft slechts 50 tanks in dienst. Dus al deze
landen komen nu naar Israël voor hulp... Als u zich herinnert dat
we niet lang geleden een crisis hadden met Polen met betrekking
tot opmerkingen over de Holocaust, nu is er geen crisis. Waarom?
Omdat ze ons nodig hebben. We hadden veel problemen met
Zweden, die niet erg gunstig waren voor Israël. Nu ondertekenen ze enorme defensieovereenkomsten met Israël... En Europa
is voor 40 procent van zijn gas erg afhankelijk van Rusland. Maar
vanwege de sancties hebben ze alternatieve oplossingen nodig
en reiken ze Israël de hand voor de export van gas...
Parsons: Je ziet wat er gebeurt met sommige van deze steden in
Oekraïne, en het lijkt op Aleppo 2.0. Gelooft u dat Iran ervan

droomt hetzelfde te doen met Israëlische
steden?
Brig Gen Avivi: Allereerst willen de Russen
dat de Donbas-regio zich verbindt met de
Krim en de Zwarte Zee controleert... Dus
op plaatsen waar de Russen zeker willen
zijn, zullen ze etnische zuiveringen uitvoeren door intense beschietingen ...
Parsons: Dus we denken dat ze humaan
zijn om deze humanitaire corridors te openen, maar ze laten mensen echt gaan, om
nooit meer terug te komen?
Brig Gen Avivi: Zeker! ... Maar Iran wil Israël van de aardbodem
vegen. Ze zeggen het keer op keer, en ze zijn bereid hun eigen
economie op te offeren om deze enorme kracht op te bouwen
om Israël te bestrijden. In die zin kunnen we niet gewoon blijven
zitten wachten tot dit gebeurt. We moeten proactief zijn...
Parsons: De Israëlische regering loopt op een slap koord en onderhoudt betrekkingen met Rusland vanwege alle schade die ze
in de regio kunnen aanrichten, terwijl ze humanitaire hulp naar
Oekraïne sturen, maar geen wapens. Zou je iets anders doen?
Brig Gen Avivi: Nee, ik denk dat de regering precies doet wat ze
kan en moet doen. Oekraïne krijgt genoeg wapens van de NAVO
en de VS. Ze hebben geen Israëlische wapens nodig. En we kunnen ze niet echt geven, omdat we niet in een gevecht met Rusland willen komen. Daarom is Israël heel voorzichtig. We tonen
sympathie voor Oekraïne, maar willen het niet te ver doordrijven.
We moeten niet vergeten dat het grootste probleem waarmee we
worden geconfronteerd Iran is, dat tussen de 250.000 en 300.000
raketten en UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) op Israël heeft gericht. En natuurlijk streven ze ernaar om kernwapens te bezitten
die een paraplu zullen zijn voor al deze operaties.
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BIJBELSTUDIE

EEN FEEST VAN
ONGEKENDE
EENHEID

door Dr. Jürgen Bühler, ICEJ President
Drie keer per jaar gebood de Heer dat Zijn volk naar Jeruzalem
moest ‘opgaan’, voor de drie belangrijkste pelgrimstochten van
Pesach, Shavuot en Succot. De Bijbel verwijst naar hen als de
“Feesten van de Heer”, wat betekent dat er door God geïnstrueerde feestdagen waren waarvan God verwachtte dat Zijn mensen zich hieraan zouden houden (Leviticus 23:1 e.v.). Volgens de
Schrift is ieder feest een mo’ed, of “vastgestelde tijd”. In zekere zin
kunnen ze worden begrepen als vermeldingen op een hemelse
kalender, wanneer God besluit om Zijn mensen op een speciale
manier te ontmoeten. Maar van deze drie festivals werd het Loofhuttenfeest (of Succot) als het grootste beschouwd.
Door de eeuwen heen hebben christenen de eerste twee feesten
gevierd tijdens Pasen en Pinksteren. Maar het derde feest van
Succot werd niet gevierd gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de Kerk, en het werd op een gegeven moment
zelfs ‘ketters’ verklaard door de Katholieke Kerk. In de afgelopen decennia is Succot steeds meer onderdeel geworden van de
christelijke feestkalender - niet in de laatste plaats vanwege het
Loofhuttenfeest dat al meer dan 40 jaar wordt gesponsord door
de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem.
DE BOODSCHAP VAN DE FEESTEN
Net als bij de andere bedevaartsfeesten zijn er twee hoofdconcepten die ten grondslag liggen aan het Loofhuttenfeest. Ten eerste zijn alle drie de festivals gebonden aan speciale periodes in
de agrarische kalender van Israël. Pesach viert het feest van de
“eerste vruchten” (Leviticus 23:10 e.v.), Pinksteren markeert de
tarwe- en gerstoogsten en Succot viert het laatste oogstseizoen
voor druiven, granaatappels en olijven – de kostbaarste van de
oogsten – maar het verheugt zich ook in Gods trouw en voorziening gedurende het hele jaar.
Ten tweede herdenkt elk feest een specifieke periode in de ge-
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schiedenis van Israël. Pesach herinnert zich de bevrijding uit de
slavernij in Egypte. Op Shavout herinnert Israël zich hoe God met
vuur neerdaalde op de berg Sinaï en de Tien Geboden uitsprak.
En tijdens Succot herinnert het volk Israël zich hun 40 jaar zwerven in de woestijn, leven in gammele hutjes, waarbij ze de bovennatuurlijke voorziening van God ervoeren.
Alle drie de feesten hebben hun vervulling in de persoon van
Jezus Christus. Pasen eert Jezus als ons vlekkeloze Paaslam, dat
uit het graf opstond als de ‘eerste vrucht’ uit de dood (1 Korintiërs
15:20). Toen, op Pinksteren, kwam de Geest van God in vuur
op de discipelen van Jezus en schreef Zijn wetten op hun harten
– een eerste oogst van 3.000 zielen die in Gods koninkrijk kwamen, net zoals talloze anderen sindsdien hebben gedaan. Ten
slotte viert Succot de laatste en kostbaarste oogst van het jaar, en
ongetwijfeld beleven we vandaag de grootste oogst van zielen
in de kerkgeschiedenis. In elke natie wordt het Evangelie van het
Koninkrijk gepredikt en zijn grote inspanningen aan de gang om
de laatste stammen en talen te bereiken met het Goede Nieuws
van Jezus Christus. Een verdere vervulling concentreert zich echter rond het belangrijkste kenmerk van Succot – de Tabernakel.
DE LOOFHUT
Het belangrijkste symbool van Succot voor de meeste mensen
is de bouw van een loofhut of tabernakel (succah in het Hebreeuws), zoals God gebiedt: “U zult zeven dagen in loofhutten
wonen. Allen die inheemse Israëlieten zijn, zullen in hutten wonen.” (Leviticus 23:42).
Ieder jaar is het altijd fascinerend om Joodse families in heel Israël
succahs te zien bouwen op hun veranda’s of in hun tuinen. Een
hele week lang beveelt God Zijn mensen om in deze broze loofhutten te wonen – om de woestijnervaring opnieuw te beleven.

International Christian Embassy Jerusalem

te zijn tegenover de Joden en hen in ruil daarvoor te zegenen met
onze materiële gaven (Romeinen 15:27).

De kleine hutten hebben dunne
muren en een dak dat
nauwelijks bedekt is met takken.
De rabbijnen zeggen dat je ‘s nachts door
het plafond de sterren moet kunnen zien. In deze loofhut wordt
het hele gezin geacht hun maaltijden te eten, te studeren en zelfs
te slapen. Het heroveren van de woestijnervaring dient om iedereen eraan te herinneren dat we nog steeds in een fragiele wereld
leven en dat we, ondanks onze welvaart, nog steeds afhankelijk
zijn van God om ons te ondersteunen. Paulus verwijst naar de
blijvende waarheid dat wij in aardse hutten leven:
“Want we weten dat als ons aardse huis, deze tent, wordt verwoest, we een gebouw van God hebben, een huis dat niet met
handen is gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want daarin kreunen
wij, ernstig verlangend om bekleed te worden met onze bewoning die uit de hemel komt...” (2 Korinthe 5:1-2).
De afgelopen twee jaar van een wereldwijde pandemie en nu
een wrede oorlog in Oekraïne hebben ons er allemaal aan herinnerd hoe fragiel het leven kan zijn. Zelfs christenen zijn geschokt
door deze gebeurtenissen en vragen zich vaak af waar God is?
Maar Paulus zegt dat als we onze kwetsbaarheid ervaren en ons
“aan alle kanten zwaar onder druk gezet voelen... en verbijsterd,”
moeten we niet wanhopen (2 Korinthe 4:8); dit is het gewone
leven van een gelovige in Christus, en het moet ons niet verpletteren, maar ons dichter bij Hem brengen.
Pas als Christus terugkeert, zullen we onze volledige verlossing
ontvangen in een nieuw herrezen lichaam, maar tot die tijd kreunen we nog steeds (2 Korinthe 5:2), wachtend als Abraham op de
stad waarvan De bouwer en architect God is (Hebreeën 11:10).
WILDE EN EDELE OLIJVEN
Het is ook fascinerend om op te merken dat
deze passage in Nehemia, het enige andere
vers in de hele Bijbel is naast Romeinen 11
waar we de wilde en natuurlijke (of gecultiveerde) olijfboom samen noemen. Voor
Paulus in Romeinen 11 vertegenwoordigden
deze twee takken het huisgezin van God,
bestaande uit zowel Joden (de natuurlijke of
edele olijfboom) als heidenen (wilde olijftakken). Paulus zag hoe de wilde takken geënt
werden op de edele boom en de twee verenigden zich door geloof in een Joodse Messias, Yeshua. Beiden zijn deelgenoten van het
voedende sap dat stroomt in de edele boom
(‘etz hadar’) van Israël. In Romeinen 9:1-5 legt
Paulus uit dat dit “de aanneming, de heerlijkheid, de verbonden,
het geven van de wet, de dienst van God en de beloften omvat;
van wie de vaderen zijn en van wie, naar het vlees, Christus gekomen is.” Paulus draagt daarom de heidense Kerk op om dankbaar

Ik geloof dat er een groot profetisch doel is waarom God het
Loofhuttenfeest aan de Kerk heeft hersteld. We leven in de tijd
dat God de sluitsteen voor Zijn Tempel plaatst. God bereidt Zijn
Bruid voor van zowel natuurlijke als wilde olijftakken, en dit zal
worden bereikt door hernieuwde uitstortingen van de Heilige
Geest en een grote uitstorting van genade op Zijn volk.
‘HOSHANA RABA’
Er is nog een les die we van de vier soorten kunnen leren: in
de Tempel in Jeruzalem cirkelden de priesters elke dag rond het
altaar en zwaaiden met de soorten in hun hand, biddend en verkondigend uit de Psalmen: “Red ons, wij bidden, o Heer! O Heer,
we bidden, geef ons succes!” (Psalm 118:25). Op de laatste dag
van Succot, de Hoshana Raba (hoshana betekent “red ons alstublieft”), cirkelden de priesters niet één maar zeven keer om het
altaar. Het gebed was een gebed om zegen, om regen en om
Gods overvolle voorziening. De herinnering van de slag om Jericho was het pleidooi voor een doorbraak voor hun persoonlijke
leven, hun families en hun natie.
In de afgelopen veertig jaar hebben we precies dat gezien! We
hebben getuigenis na getuigenis gehoord van verhoorde gebeden, voor persoonlijke doorbraken en uitzonderlijke zegeningen
die tijdens het Loofhuttenfeest werden aangeboden. Feestpelgrims werden in de bediening gezet, hadden financiële doorbraken en werden genezen van ongemakken. In verschillende
landen werden opwekkingen van de Kerk ontstoken, parlementariërs werden in de dienst geroepen, onvruchtbare vrouwen
konden kinderen krijgen – dit zijn slechts enkele van de getuigenissen die
Eén van de gezongen pelgrimspsalmen in Succot verkondigt: “Zie,
hoe goed en hoe aangenaam is het voor broeders om in eenheid
samen te wonen!” (Psalm 133:1). Hier voegt de psalmist eraan
toe, laat Gods zalving los en “daar gebood de Heer de zegen –
het leven voor altijd.” Zo vaak hebben we gezien dat wanneer
het ene Lichaam van de Messias samenkomt en smeekt: “Heer
redt ons”, dat God op verrassende manieren
antwoordt en bevestigt dat Succot inderdaad
een mo’ed is, een vastgestelde tijd om elkaar
te ontmoeten met de Koning der Koningen
wanneer niets onmogelijk is met Hem!
In veel opzichten is het Loofhuttenfeest een
wereldwijde Loofhut geworden voor Joden
en heidenen, en de speciale eenheid die we
in Yeshua hebben, wordt een katalysator
voor God om een doorbraak te forceren. Ik
bid dat je dit jaar met ons mee kunt doen en
de feestuitstorting zelf kunt ervaren!

DIT JAAR FYSIEK EN DIGITAAL LOOFHUTTENFEEST.
GA MET ONS MEE, INFO: WWW.ICEJ.NL/
LOOFHUTTENFEEST
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ICEJ HAIFA HOME

Hoe de oorlog in Oekraïne ons Haifa Home beïnvloedt
Door Yudit Setz
schap. Gedurende deze tijd zullen we hen ontmoeten
om te zien wie het beste past in het Haifa Home.
Ondertussen, na het overwinnen van verschillende
hindernissen, wordt de lift eindelijk geïnstalleerd in
ons nieuwste appartementencomplex, wat de ideale plek kan zijn om enkele van deze Oekraïense
overlevenden te huisvesten. Het is bijna te veel om
Chaya
te doorgronden wat deze mensen als kinderen hebben
meegemaakt en nu op latere leeftijd opnieuw doormaVoor Chaya Caspi roept het kijken naar het nieuws uit
ken.
Oekraïne verontrustende herinneringen op uit haar
De Christelijke Ambassade wil er alles aan doen
verleden. Tot op de dag van vandaag herbeleeft
om deze toekomstige bewoners te troosten en te
Chaya regelmatig een zekere onvoorstelbare pijn
ondersteunen. Memoriam Maart was een moeilijke
van nazi-wreedheid en voelt ze groot mededogen
maand voor ons in het Haifa Home, omdat drie van
met de mensen in Oekraïne. “Ik voel een diepe pijn
onze dierbare bewoners overleden. Moge de nagein mijn hart als ik aan Oekraïne denk. De oorlog is
Esti
dachtenis van Zvi Cohen (90), Klara Berkovitz (90) en
niet face-to-face, dus er vallen veel burgerslachtoffers.
Edmond Bozaglo (82) gezegend worden. Met nog zo weinig
Families worden uit elkaar gerukt. Onschuldige vrouwen
en kinderen worden gedood door de bommen van Poetin,” zei jaren te gaan om troost en zorg te bieden aan overlevenden van
Chaya. Ze werd geboren in Roemenië en was acht toen de Twee- de Holocaust, toon alsjeblieft je liefde voor hen door het Haifa
de Wereldoorlog begon. Toen de nazi’s kwamen, werden man- Home van de ICEJ voor overlevenden van de Holocaust te ondernen boven de 15 opgepakt en doodgeschoten. Chaya’s 19-jarige steunen. Doneer vandaag nog op: doneren.icej.nl
broer was één van hen. Chaya’s vader en jongere broers werden
later opgepakt en in veewagons gepropt. Hij en zijn jongste zonen zaten acht dagen in de trein zonder voedsel of water. Aan het
ICEJ-PERSONEEL HELPT OEKRAÏENSE
einde van de reis gingen de deuren open en werden alle doden
JODEN
BIJ HET AANPASSEN AAN ISRAËL
weggegooid. Chaya’s jongste broer stierf in die trein. De vader
overleefde op wonderbaarlijke wijze de oorlog als dwangarbeiDe betrokkenheid van de ICEJ bij de huidige golf van drinder en werd daarna herenigd met de overgebleven familie.
gende Aliyah uit Oekraïne omvat stafleden van ons persoEen andere overlevende, Esti, werd geboren in Polen. Haar vaneel in Jeruzalem die Oekraïens en Russisch spreken en
der werd gedood toen de Duitsers arriveerden en haar dorp in
nieuwe immigranten helpen zich aan te passen aan de rebrand staken. Esti en haar moeder en zussen vluchtten negen
gels, taal en cultuur van Israël.
lange maanden naar de bossen. Ze bouwden kleine schuilplaatAnna Lan komt oorspronkelijk uit Rusland, terwijl Liliya
sen en maakten dekens van bladeren. Op een dag liepen Duitse
Shapchyts vanuit Wit-Rusland naar Israël kwam. Beiden
soldaten het bos in en begonnen te schieten. Haar moeder en
zijn al vele jaren lid van het ICEJ-personeel en ze acceptwee zussen werden vlak naast haar vermoord. Esti en haar anteerden gretig een recent aanbod om nieuwe Oekraïense
dere zus wisten te ontsnappen - ze weet nog steeds niet hoe. Als
Joodse immigranten, die in een lokaal hotel in Jeruzalem
Esti over Oekraïne hoort, wellen de tranen op in haar ogen. Het
verblijven, te helpen hun aanvragen voor Israëlische idenherinnert haar aan de tijd dat Oekraïners de Duitsers hielpen om
titeitskaarten in het Hebreeuws in te vullen. Anna hielp
Joden te doden. “Maar de Oekraïners van vandaag hebben niets
ook met vertalen voor kinderen die deelnamen aan leuke
te maken met de oude generaties. Zo is het ook met de Duitsers.
activiteiten in het hotel, zoals knutselen.
Ik hou van alle vrijwilligers uit Duitsland die vandaag voor mij
“Als iemand die oorspronkelijk uit Rusland komt, ben ik erg
zorgen. Ze zijn niet schuldig”, benadrukte Esti. Ze voelt zich verblij dat ik deze mensen uit Oekraïne kan helpen,” zei Anna.
drietig dat Oekraïners soortgelijke dingen meemaken die ook zij
“Ze passen zich niet alleen aan een nieuw land aan, wat
heeft moeten doorstaan. “Om gedwongen te worden om plotsemoeilijk is, maar ze komen ook met heel weinig bezittingen
ling je spullen te pakken en ontworteld te worden, om dierbare
en zijn in een staat van shock. Ik ben zo dankbaar dat God
familieleden vermoord te zien worden. Ik ben echter blij dat de
mij kan gebruiken in deze kleine manier van vertalen voor
Oekraïners zoveel hulp en toevlucht krijgen over de hele wereld.
hen.” Voor Liliya is de kans om deze nieuwe immigranten
In die tijd wilde niemand ons helpen omdat we Joden waren”,
te helpen verder dan de hotelgangen. Ze helpt nieuwe imherinnerde Esti.
migranten door hen te voorzien van cruciale informatie in
het Russisch over het leven in Israël, zoals het krijgen van
VOOR EEN TIJD ALS DEZE
een Israëlische mobiele telefoon of het aanvragen van een
Terwijl we met onze partnerorganisatie werken om overlevenden
buskaart, zodat ze gemakkelijk door de stad kunnen reizen.
van de Holocaust uit Oekraïne te redden, bereiden we hier in
“Ik ben erg blij om deze mensen te helpen,” verzekerde LiHaifa kamers voor om verschillende van deze overlevenden op
liya. “Ik begrijp hoe het is om naar een nieuw land te komen
te nemen. Wanneer de Oekraïense overlevenden in Israël aanen hoe moeilijk het is om niet te weten waar te beginnen met
komen, zullen ze eerst worden verzorgd door het Joods Agentdingen of hoe je dingen moet doen. Het is heel moeilijk als
je de Hebreeuwse taal niet kent.”
De TV staat vol met beelden van vrouwen, kinderen en
ouderen in Oekraïne die hun huizen ontvluchten met
slechts een kleine koffer met spullen. Dit heeft een
enorme impact op onze bewoners van het HAIFA
Home for Holocaust survivors van de ICEJ. Velen
herbeleven wat ze als kinderen in de Shoah hebben
meegemaakt.
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Kleine Liefdesdeken
door: Maxine Carlill

Sinds de Russische inval in Oekraïne is het een
moeilijke tijd geweest voor ICEJ’s Homecare
hoofdverpleegkundige Corrie van Maanen.
Veel van haar oudere huisgebonden patiënten
hebben het nieuws gevolgd met een hart dat
pijn deed voor familieleden die nog steeds in
Oekraïne verblijven. In die vroege dagen van
shock en ongeloof, nam Corrie een klein geschenk mee voor iedereen in haar wekelijkse
bezoeken om de liefde en gebeden van christenen over de hele wereld te vertegenwoordigen. Zij gaf een kleine
pot met lentebloemen, blauw en geel, aan een dame wiens zoon
en vrouw, plus haar zus en andere familie, nog in Oekraïne waren. De lieve dame huilde toen ze de kleuren van de Oekraïense
vlag in de bloemen zag! Haar reactie sprak boekdelen: “Deze
bloemen leven.” Veel van de oudere immigranten die Corrie bijstaat, herinneren zich nog goed een nieuwe invasie. Ze hebben
herinneringen aan doodsbange vluchten, aan bloedbaden en het
verliezen van geliefden toen de Joden systematisch werden opgejaagd. Eén van hen is Zachar die als tiener in een getto in Vinnitsa,
Oekraïne werd geplaatst van waaruit Joden werden weggehaald,
doodgeschoten en begraven in massagraven. Hij ontsnapte alleen om te worden gepakt en in een overvol concentratiekamp te
worden geplaatst waar elke dag kinderen en volwassenen stierven van de honger. Verbazingwekkend genoeg was de jonge Zachar ook in staat om te ontsnappen uit deze plaats waar slechts
1.200 Joden overleefden van de 11.000 in totaal. Zachar luistert
naar het nieuws, zoals hij kan horen maar niet zien. Zijn blindheid maakt het dagelijks leven tot een uitdaging. Hij vertrouwt
op herinneringen, en die keren vaak terug naar die vreselijke pe-

riode in zijn leven. Nu maakt het nieuws van
de oorlog in Oekraïne zijn geest zwaar. Corrie’s
wekelijkse bezoeken om hem aan te moedigen
en op te vrolijken zijn nu belangrijker dan ooit.
GEBAREN VAN LIEFDE KUNNEN VELE VORMEN AANNEMEN
Soms komen geschenken van de volken in andere vormen dan financieel. ICEJ Homecare ontving onlangs twee grote zakken pluche gevulde
schapenknufffels van een 93-jarige dame. Corrie accepteerde
het geschenk gelukkig en begon na te denken over waar het de
grootste zegen in Israël zou kunnen zijn. Nog geen 24 uur later
hoorde ze dat er 100 Joodse weeskinderen op weg waren uit Oekraïne en dat deze knuffelige schapen door hen erg gewaardeerd
zouden worden. Toen de dame, die de schapencollectie schonk,
hoorde dat ze bij deze kinderen een thuis hadden gevonden,
was ze vervuld van vreugde. Ondertussen waren ook dozen vol
handgebreide babydekens net uit Nederland gearriveerd toen er
een verzoek kwam van een maatschappelijk werker - luiers waren dringend nodig voor nieuwe Oekraïense immigrantengezinnen met baby’s. Dus, Homecare kocht er snel een paar en stopte
ze in zakken samen met de dekens, en overhandigde vervolgens
deze pakketten van liefde tot vreugde van de maatschappelijk
werker. Het was een geschenk dat zei: ‘Je bent niet alleen; we
denken aan je!’ Zulke kleine daden van liefde, die een oprechte
boodschap van hoop en troost overbrengen in deze moeilijke
tijden, maken deel uit van de rol van ICEJ Homecare. Blijf het
werk van onze thuiszorgafdeling ondersteunen door te geven op:
doneren.icej.nl

ICEJ SPONSORT BIJEENKOMST VAN
PRO-ISRAËLISCHE PARLEMENTARIËRS
Begin maart was de ICEJ mede-sponsor van de Chairman’s Conference van de Israël Allies Foundation (IAF), een jaarlijkse bijeenkomst van de hoofden van pro-Israëlische caucuses in tientallen
nationale parlementen over de hele wereld. De conferentie van
dit jaar, de eerste sinds de COVID-uitbraak, trok 20 parlementsleden uit 17 landen naar Jeruzalem, evenals tal van vrienden en
aanhangers van de IAF, die toezicht houdt op het wereldwijde
netwerk van meer dan 50 zuster caucuses van de Knesset Christian Allies Caucus.
ICEJ Vice President & Senior Spokesman David Parsons sprak de
openingssessie van de Conferentie van de voorzitter toe en be-

nadrukte de urgentie van de aanhangers van Israël wereldwijd
om op te staan tegen een zwak Iraans nucleaire deal, die nu in
behandeling is. In hun beraadslagingen concentreerden de deelnemers aan de conferentie zich inderdaad op de dreiging van
een nucleair Iran, evenals het bestrijden van antisemitisme en de
boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging, en een ongedeeld
Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.
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ICEJ - AGENDA

Agenda spreekbeurten ICEJ-Nederland
Iedere vrijdag ICEJ stream op YouTube en
Podcast, 19.00
14 mei Zwolle, Themaochtend:
Nehemia – Geloof in actie
VEZ centrum, Rieteweg 12, 10.30 uur
15 mei Balkbrug, Evang.gem.
Hoogeveenseweg 4, 10.00 uur
21 mei Apeldoorn, Mess.gem. Bracha
Zilverschoon 114, 11:00
22 mei Zwolle, Evang.gem. Lifehouse
Celeanum, Zoom 37, 10:00
11 juni Zwolle, Themaochtend:
Daniel – Geloof in actie
Rieteweg 12, 10.30 uur

9-16
OKTOBER
2022

Ga met ons
mee naar
het feest!

12 juni Amsterdam, Pinkstergemeente
Keerpunt, A.J.Ernststraat 302, 10.00 uur
18 juni Leeuwarden, Mess.gem. Rehoboth
B leeklaan 119, 10.00 uur
Zie voor details: www.icej.nl/agenda

Kijk op de website of de lezingen vanwege
corona wel of niet doorgaan.

All-in Landpackage € 1.899,
Digitaal € 47

St. Int.Chr.Embassy Jerusalem,
afd. Nederland
Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle
tel.: 038-750 12 83
info@icej.nl

WWW.ICEJ.NL
IBAN: NL39 INGB 0000 0026 16
BIC: INGBNL2A
ANBI geregisteerd
Fiscaal/RSIN nr. 006765117
Voor schenken en legaten zie website
U kunt ons volgen op

ICEJ Nederland

DE ICEJ ZIT IN ISRAËL EN HEEFT RECHTSTREEKS CONTACT
MET DE PROJECTEN.

Voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen en
ICEJ boeken: www.icej.nl

