Israël werkgroep
De Israël werkgroep bestaat sinds oktober 2006 en heeft als doel:
Israël binnen het samen gemeente zijn een duidelijker plaats te geven.
De werkgroep wil dit bereiken door het organiseren van Israëlavonden,
Israëldiensten, Israëlcursussen en Israëlreizen.
Het gaat hierbij om de plaats van Israël als oogappel van God en het
geloof dat God een speciaal plan heeft met Israël in het totale plan dat
Hij heeft met deze wereld en de mensen.
We willen gehoorzaam zijn aan Gods Woord en we hebben het verlangen
om vanuit een meer gericht zijn op Israël ook God in Zijn grootheid,
liefde en almacht beter te leren kennen.
Wat gebeurde er:
• oktober 2018 Israëlzondag met Richard Zevenhuizen
•

oktober 2018 Israëlavond met Richard en Jeannet Zevenhuizen van
Ebenezer Operatie Exodus over alija

•

juni 2018 Israëlavond met ds. Kees Kant van Christenen voor Israël

•

december 2017 Israëlavond met Albert de Hoop van Never Be
Silent - wachters op de muren van Jeruzalem

•

november 2017 Israëldienst met ds. Kees Kant uit Katwijk over nog
niet vervulde profetieën

•

december 2016 Israëlavond met Gerard Zwinkels

•

november 2016 Israëldienst met Ruth Penning van de Near East
Ministry over het Loofhuttenfeest

•

april 2016 Israëlavond met Ja'acov Damkani uit Tel Aviv, schrijver
van het boek 'Waarom ik?' Hij getuigt 'als een moderne Paulus' dat
Yeshua de Messias is

•

januari 2016 Israëlavond met belangstellenden naar aanleiding van
de oproep van Jan van de Vis in de Israëldienst

•

november 2015 Israëlavond met de familie Knott

•

november 2015 Israëldienst met Jan van de Vis

•

september 2015 Israëlavond met Dimitri Broitskin

•

november 2014 Israëlavond met Simon Friso, de erop volgende
zondag sprak Simon in de Israëldienst; tevens was er
kledinginzameling ten bate van de stichting Nachamu Nachamu
Ami - Troost, troost Mijn volk

•

in de loop van 2014 is er contact geweest met de Gemeente Goes
en met iemand van de Joodse Gemeente Zeeland, waarbij we als
Rafaël hulp aanboden bij het onderhoud van de Joodse
begraafplaats in Goes (oostelijk deel van de algemene
begraafplaats); hierop is naderhand geen vervolg gekomen

•

mei 2014 studie-weekend met Peter en Vanessa Steffens; vrijdag
en zaterdag in kerkgebouw De Hoogte, zondag sprak Peter in de
samenkomst

•

15 april 2014 met ruim 40 personen een Sedermaaltijd in De Vliet

•

in maart 2014 is bij Christenen voor Israël een map met
leermiddelen aangeschaft voor het kinderwerk van onze gemeente

•

december 2013 Israëlavond met Jeanette Geelhoed met onder
andere de betekenis van het Chanoeka-feest

•

november 2013 Israëldienst met Sieb Buiten, directeur van het CGI

•

oktober 2013 in de samenkomst aandacht voor het Loofhuttenfeest

•

september 2013 het besluit van de oudsten om binnen de
gemeente meer aandacht te geven aan de betekenis van de
bijbelse feesten

•

in de Paasgezinsdienst (maart 2013) een uitbeelding van de
Sedermaaltijd

•

in het voorjaar van 2013 heeft Krijn Verhage een studiereis
gemaakt naar Israël, georganiseerd door Comité Gemeentehulp
Israël (CGI), met onderwijs door Peter Steffens

•

november 2012 Israëldienst met Cees Vork van 'Op de Bres', een
gebedsbediening voor Nederland, Israël en de volken

•

november 2011 Israëldienst met Ruth Penning van de NEM met als

onderwerp 'hoort Israël erbij?'
•

voorjaar 2011 opnieuw Kesjercursus

•

begin 2011 Israëlavond met Jeanette Geelhoed uit Jeruzalem

•

oktober 2010 Israëlreis met een aantal leden van de gemeente

•

voorjaar 2010 Kesjercursus over de Joodse wortels van het
christendom

•

maart 2010 Israëlavond met Barry en Batya Segal van Vision for
Israel en het Joseph Storehouse

•

november 2009 Israëldienst met als spreker Gijs Lammerts van
Bueren

•

november 2009 Israëlavond met Erik Gezels

•

juli 2009 Israëlavond met Bart en Joke Repko

•

november 2008 Israëlgezinsdienst met Gijs Lammerts van Bueren
over de feesten van de Heer en van Israël, 'onze familie'

•

november 2007 Israëldienst met Gijs Lammerts van Bueren van de
Near East Ministry (NEM)

•

juni 2007 een avond in de gemeente om 'elkaars hart te proeven'

