Jaarverslag bestuur Comité Gemeentehulp Israël 2016:
In het jaar 2016 bestond het CGI al 32 jaar! Wat een zegen heeft het CGI in al deze jaren, door zoveel
inzet van zoveel mensen, al mogen verspreiden. In Israël onder de Messiaanse gemeenten en
bedieningen, en ook in Nederland door kerken en gemeenten aan te moedigen Gods plan met Israël te
ondersteunen met gebed en giften. De dankbaarheid in Israël is groot en we mogen de vrucht er van
zien.
2016 is ook het jaar geworden van vernieuwing en herbezinning op de toekomst. In het begin van het
jaar hebben we afscheid genomen van onze voorzitter van het bestuur Ruud van Hal. Nogmaals spreken
we als CGI breed onze dank uit aan voor zijn jarenlange en enorme inzet voor het CGI werk. Als
opvolgend nieuwe voorzitter heb ik (ondergetekende) het stokje van Ruud mogen overnemen.
De penningmeester van het bestuur heeft het traject van vernieuwing en professionalisering van de
(financiële) administratie op voortreffelijke wijze vormgegeven. Het is goed om als organisatie helder en
transparant verantwoording af te (kunnen) leggen van het gevoerde financiële beleid inzake de
organisatie in Nederland en de giftenstroom naar Messiaanse gemeente en –projecten in Israël.
Begin 2016 heb ik met de directeur inhoudelijk een rondreis gemaakt in Israël om ons goed te
oriënteren op de ontwikkelingen in de Messiaanse beweging aldaar. Dit heeft mede de input verzorgd
voor de hei-dag juni met bestuur en directie, om de visie van het CGI te vernieuwen om beter aan te
sluiten op de ontwikkelingen in Israël en Nederland. We zien dat het werk van het CGI en de
giftenstroom die dit mogelijk maakt, gestaag gegroeid. Er is gekozen voor een voorzichtige uitbreiding
van het aantal uren inzet van de parttime directeur operationeel.
Binnen Nederland willen we de komende jaren daar waar mogelijk, meer samenwerking zoeken met
zuster-organisaties die ook in Israël en Nederland werken, zoals bijvoorbeeld Christenen voor Israël.
Ook is besloten de focus in Israël meer te gaan leggen op startende, kleine(re) en/of financieel minder
bedeelde messiaanse gemeenten en –bedieningen. Wat betreft de achterban in Nederland vinden we
het belangrijk meer te investeren in het betrekken van de jongere generatie. Dit kan bijvoorbeeld door
betere inzet van sociale media om de jongeren te bereiken. Een geslaagd voorbeeld hiervan is de
organisatie van een jongerenreis naar Israël om Gods volk, het land en de gemeenten daar te leren
kennen. Meer dan vijftig jongeren namen hier aan deel en de reacties waren overweldigend!

Wim Nieuwenhuis
Voorzitter bestuur Comité Gemeentehulp Israël

Jaarverslag directie Comité Gemeentehulp Israël 2016:
2016 zal het jaar ingaan als het jaar van vernieuwing. Zo zijn bijvoorbeeld nieuwe vrijwilligers betrokken
geraakt bij het werk van het CGI en de achterban van het CGI is ook verjongd. Over het algemeen is het
aantal binnen komen giften het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. Door toenemende belangstelling voor
Israël in het algemeen en de Messiaanse beweging in het bijzonder, willen ook meer kerkelijke
gemeenten hun betrokkenheid bij Israël en de Messiaanse beweging tonen. Dit vraagt op veel gebieden
meer van de organisatie en dus om een uitbreiding.
In het jaarverslag legt de stichting Comité Gemeentehulp Israël vanuit verschillende invalshoeken
verantwoording af van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2016.
Wij doen een beroep op iedereen die zich verbonden voelt met God’s plan voor Israël, om ons werk te
(blijven) steunen en zo de Messiaanse gemeenten in Israël tot zegen te zijn.

Timo Erkelens, directeur (operationeel)

CGI Medewerkers
De directie heeft in 2016 gecontinueerd met een inhoudelijke en operationele invulling, verdeeld over 2
personen. Er is onderscheid gemaakt in taakverdeling tussen de directeur inhoudelijk (0,7 fte) en de
directeur operationeel (0,2 fte). De directeur inhoudelijk is verantwoordelijk voor het inhoudelijke
beleid. De directeur operationeel legt zich toe op de bedrijfsvoering. Met ingang van augustus 2016
heeft de directeur operationeel meer uren beschikbaar gekregen voor de stichting en is doorgegroeid
naar 0,4 fte.
De verantwoordelijkheden op het gebied van financiën, administratie en adresbeheer zijn in 2016 gelijk
gebleven met het niveau in 2015. Johan van Otterloo is daarom gecontinueerd met een parttime
dienstverband voor 0,1 fte als administrateur in vaste dienst.
CGI Vrijwilligers
Het afgelopen jaar zijn er verschillende vrijwilligers actief geweest binnen de organisatie. op het gebied
van Onderwijs, Gebedswerk, ICT, Front- en Backoffice, PR en Reizen (met name de CGI-Jongerenreis
naar Israël heeft veel vrijwilligersinzet gevraagd).
Het CGI wil de vrijwilligers en bestuursleden hartelijk danken voor de tomeloze inzet die zij het afgelopen
jaar vrijwillig hebben gegeven om de organisatie draaiend te houden.
CGI Communicatie
Naast de gebruikelijke middelen, zoals ‘Gemeentenieuws’ en ‘Gebedsmuur’, heeft het CGI zich op
verschillende manieren gepromoot.
Tijdens de Opwekking-conferentie heeft het CGI zich gepresenteerd met een commercial. Er is ingezet op
een Big Screen commercial met een groot bereik van naamsbekendheid naar de tienduizenden
bezoekers.
Tijdens de Israël-week (georganiseerd door de Internationale Christelijke Ambassade in Jerusalem ICEJ –
September 2016 op de Betteld, Zelhem) heeft het CGI zich gepromoot met een (nieuw aangeschafte)
stand. Veel bezoekers (600) zijn tijdens deze week geïnformeerd over het werk van het CGI. Ook de
commercial van het CGI is verschillende malen op het scherm in de grote zaal getoond.
De jongerenreis die in 2016 is georganiseerd heeft geresulteerd in een naamsbekendheid en groei van de
‘jongere generatie’ als achterban. In aanloop naar de jongerenreis is er een artikel verschenen in het
‘Zoeklicht Magazine’. Dit heeft de achterban van stichting ‘Het Zoeklicht’ geïnformeerd over het werk
van het CGI.
Er is in 2016 ingezet op een groei van communicatie via Social Media. Tijdens de CGI-Jongerenreis
(augustus 2016) is er dagelijks een post op de facebook-pagina van het CGI geplaatst. Dit heeft er aan
bijgedragen dat het aantal ‘vind-ik-leuks’ in 2016 is gegroeid van 216 naar 407. Als het CGI een post
plaatst op de facebook-pagina wordt dit minstens door dit aantal personen bekeken.
Het CGI heeft geadverteerd met een vernieuwde advertentie (1/4 pagina) in de tijdschriften Israël-Today
en het Family7-magazine.

CGI Samenwerking
Met een aantal organisaties hebben wij een direct samenwerkingsverband. Samen met de Near East
Ministy (NEM) is er een gebedsdag georganiseerd in oktober. Met Christenen voor Israel (CvI) hebben wij
een samenwerking op het gebied van bestuur en onderwijs. Het CGI is vanaf de oprichting betrokken bij
het Israelplatform.
Voor de toerusting van voorgangers en predikanten werkt het CGI samen met Peter en Vanessa Steffens.
Het CGI verzorgt de organisatie van hun studiereizen.

CGI Reisbureau
Nadat er vorig jaar een voorgangers-studiereis had plaatsgevonden onder leiding van Peter en Vanessa
Steffens zijn er dit jaar 2 studiereizen georganiseerd.
De CGI-jongerenreis (17-31 augustus) heeft plaatsgevonden onder leiding van Peter en Vanessa Steffens.
De reisgroep bestond uit 55 deelnemers (18-35 jaar). Het is erg bemoedigend geweest om met zo’n
grote groep Nederlandse Jeugd naar Israël af te reizen en hen te voorzien van gefundeerd bijbels
onderwijs over Gods plan met Israël. De operationeel directeur en vrijwilliger CGI reizen waren beide als
deelnemer met deze reis mee om de praktische reisleiding te verzorgen.
De reis heeft een diepe geestelijke impact gemaakt op de deelnemers. Eén van de deelnemers is naar
aanleiding van de reis als vrijwilliger voor het CGI aan de slag gegaan.
In oktober is er opnieuw een voorgangers-studiereis georganiseerd onder leiding van Peter en Vanessa
Steffens. De reisgroep bestond uit 10 deelnemers.
De reizen zijn beide zeer positief beoordeeld door de deelnemers.

CGI Onderwijs
Het aantal aanvragen voor spreekbeurten heeft zich gecontinueerd in 2016.
In verschillende gemeenten, bijbelstudiegroepen, studentenverenigingen is onderwijs gegeven. Naast
het onderwijs verzorgt door de directeur inhoudelijk heeft ook de directeur operationeel een tweetal
spreekbeurten voor het CGI in het land verzorgd.

CGI Front- en Backoffice
Het Adresbeheer verloopt naar wens en wordt uitgevoerd door een vrijwilliger. Dat betekent dat
verouderde adressen uit het ledenadministratie-systeem worden gefilterd en nieuwe adressen van
vooral jongere mensen worden toegevoegd. Dit betekent dat de zo gewenste verjonging van het
adresbestand gecontinueerd wordt.
Voor de Frontoffice is het CGI er meer in geslaagd om de telefoon adequaat te beantwoorden. Het CGI is
bereikbaar op maandagen en woensdagen tussen 09.00 en 12.00.

CGI Uitgeverij
De boeken van het CGI zijn in eigen beheer en staan opgeslagen achter het kantoor in Nieuwegein. De
vertaling van het boek van Israel Harel (Binnengaan in de Rust) was vlak voor het begin van 2016 gereed
en naar de drukkerij verzonden. In 2016 is dit boek verschenen met een oplage van 300 stuks. Al deze
exemplaren zijn in de loop van 2016 verkocht.
Door landelijke afnemende afzet in de boekenbranche heeft het CGI besloten alleen bestaande boeken
te promoten vanuit de gehele Messiaanse beweging in de taal waarin deze is verschenen (Engels). De
achterban van het CGI is in toenemende mate in staat de Engelse taal te lezen. Ook kunnen wij boeken
die binnen onze doelstelling passen promoten die door collega organisaties worden aangeboden.
Het boek ‘The wall of Hostility broken down’ van Albert Oosting is een Engelstalig boek dat nu verkocht
wordt via het CGI. Er zijn van dit boek 40 exemplaren ingekocht. Indien er meer vraag naar het boek is
zullen er meer boeken worden ingekocht.

CGI Relaties in Israël
Samen met het bestuur heeft de directie ook in 2016 bestaande en nieuwe relaties bezocht in Israël.
De nadruk dit jaar lag vooral op het leggen van strategische contacten die de gehele Messiaanse
beweging dient. Er is contact gelegd met het bestuur van een overkoepeld overleg tussen meerdere
gemeenten. Verder zijn de banden aangehaald met de Israel College of the Bible in Netanya. Zij leiden
bestaand en nieuw leiderschap op voor de Messiaanse gemeenten en werken aan verzoening tussen
Jood en Arabier. Voorts onderhouden wij nauwe contacten met de Israel Bible Society (Viktor Kalisher)
die heel Israël wil voorzien van Bijbels en deze ook toegankelijk voor iedereen wil maken.

CGI Relaties in Nederland
Steeds vaker doen kerkelijke gemeenten een beroep op het CGI als het gaat om advisering op het gebied
van het opzetten van een gemeente band tussen een Nederlandse en een Messiaanse gemeente in
Israël (o.a. financiële ondersteuning en gebedssteun vanuit Nederland richting Israël).
Inmiddels heeft het CGI in 2016 voor 5 kerkelijke gemeenten in Nederland bemiddeld in het aangaan van
een gemeenteband met een Messiaanse gemeente in Israël. Door het aangaan van een gemeenteband

wordt de onderlinge relatie versterkt en neemt ook het gericht bidden en doneren toe. Op dit moment
lopen er via stichting CGI 40 gemeentebanden tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en Messiaanse
gemeenten in Israël.

CGI Gebed
In 2016 is verder werk gemaakt van het beter toegankelijk maken van de Gebedsmuur voor de
achterban. Er zijn inmiddels meer dan 1700 bidders c.q. gebedsgroepen actief in Nederland en België en
dat aantal neemt ieder jaar toe. Het is bemoedigend te merken dat velen een Gebedsmuur rondom
Israël en de Messiaanse beweging willen leggen en daarin participeren.
De vrijwilliger die verantwoordelijk is voor het verspreiden van de Gebedsmuur heeft eind 2016 te
kennen gegeven dat het werk niet op dezelfde wijze zal worden gecontinueerd. Het screenen en
opmaken van ‘Gebedsmuur’ is te arbeidsintensief. Er wordt vanaf begin 2017 naar een oplossing gezocht
om de gebedspunten beschikbaar te stellen via de website.
CGI ontwikkeling giften (2010-2016):
De volgende grafiek laat zien dat de afgelopen 7 jaar sprake is van een stijging in het totaal van
(gelabelde en niet-gelabelde) giften die worden gedaan aan het CGI. De positieve uitschieter 2014 is te
danken aan de Noodhulpactie die is georganiseerd tijdens de Gaza-oorlog in 2014.
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De grafiek laat zien dat de giften (zowel project-gerelateerde als algemene giften) het afgelopen jaar zijn
gestegen.

Een bijzonder woord van dank aan onze donateurs die het werk van het CGI in 2016 mogelijk hebben
gemaakt. Wij hebben de mogelijkheid gekregen om de Messiaanse beweging tot zegen te zijn. Wij zijn
God dankbaar voor de groei in giften

CGI Abonnees Gemeentenieuws
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De bovenstaande grafiek laat zien dat er sinds 2011 zo’n 5000 adressen zijn geabonneerd op het
ontvangen van het CGI-magazine ‘Israël Gemeentenieuws’. Erkend moet worden dat een belangrijk
deel van de ontvangers van ‘Israël GemeenteNieuws’ vergrijsd is. In 2016 heeft er een flinke opschoning
plaatsgevonden van het vervuilde adressenbestand. Dit heeft geresulteerd in een afname van het aantal
adressen waar ‘Israël GemeenteNieuws’ naar toe wordt verstuurd.
Daarnaast is het CGI in 2016 actief gestart om de website beter te onderhouden en de facebookpagina
van het CGI nieuw leven in te blazen (+400 volgers) om zo het CGI (ook) bij de jongere generatie te
brengen.

