Jaarverslag bestuur Comité Gemeentehulp Israël (CGI) 2019
Een bijzonderheid van Bijbelse profe4e is dat, naarmate de (weder-)komst van de
Messias van Israël nadert, de aloude profetenwoorden die hier over gaan steeds
verder en dieper in vervulling gaan. Wat dat betreD leven we in heel bijzondere
4jden!
Zo voorzegde Jesaja (ca 700 voor Christus) door Gods Geest, lang voor dat het
plaats vond, dat Israël (Juda) in ballingschap zou gaan naar Babel, maar ook dat
het (na 70 jaar) terug zou keren om het verwoeste maar nog steeds beloofde land
weer op te bouwen. Alles door Gods genade en zijn plan met Zijn volk!
Nadat de Joden na bijna twee duizend jaar in de grote verstrooiing, weer
teruggekeerd zijn door Gods genade naar het door God beloofde land, zien we
daarin dat Gods plan met Israël voor de wereld doorgaat en de komst van de
Messias nadert. Hoe bijzonder is het om in onze 4jd, vlak voor onze ogen, de
profe4sch woorden van Jesaja uit hoofdstuk 61:4 weer verder en dieper in
vervulling zien gaan!
4. Zij [Joden] zullen de overoude puinhopen herbouwen,
Het verwoeste uit vroeger 4jd doen herrijzen
en de steden vernieuwen, die in puin liggen,
die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.
5. Vreemden [uit de overige volken] zullen gereed staan
om voor u [Joden] de kudden te weiden,
vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn;
6. Maar jullie zullen priesters van de Here heten,
Dienaars van onze God genoemd worden;
Jullie zullen het vermogen van de volken genieten
en u op hun heerlijkheid beroemen.
Jesaja 61: 4–6
Wat is het een enorm voorrecht om als gelovigen uit de (heidense) volken aan
Gods plan (Jesaja 61:6) mee te mogen werken (idem vers 5). Daar spant het CGI
zich voor in, en daar draagt u als gulle gevers aan bij!!
Zo wordt iedere betrokkene gezegend door de Allerhoogste , zoals Hij beloofde
aan Abraham (Genesis 12:3).
Jaar 2019
We mogen met grote dankbaarheid terugzien op het jaar 2019! We mochten
samen met u, gevers en schenkers, gereed staan om Israël te zegenen.
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Zoals u kunt lezen in het verslag van de direc4e, mochten we in vele 4entallen
spreekbeurten en onderwijs bijeenkomsten vertellen wat God vandaag doet in
Israël. In het bijzonder Zijn werk onder en voor de Joods Messiaanse gelovigen in
Jezus, Jesjoea haMasjiach, en de Arabische (‘Pales4jnse’) christelijke gelovigen,
die nauw samenwerken met de Messiaanse Joden. Ook organiseren we
voortdurend gebed voor Gods werk in Israël!
En niet alleen dat, ook ﬁnancieel heeD God dit werk in 2019 enorm gezegend!!
Enerzijds hebben we aanzienlijk meer (reguliere) giDen van u mogen ontvangen
en daarenboven ook een grote schenking van een legaat voor het werk in Israël!
Anderzijds hebben we als organisa4e ook behoorlijk kunnen besparen op de
organisa4ekosten (inzake personeel, huisves4ng/kantoor en algemeen).
U kunt het terugvinden in de het ‘Beknopt ﬁnancieel verslag 2019’.
We zijn God en u dan ook enorm dankbaar dat we ruim € 120.000,- extra konden
besteden aan dit kostbare geestelijk werk en prak4sche steun in Israël.
Wim Nieuwenhuis,
Voorzifer Bestuur CGI
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Jaarverslag direc@e Comité Gemeentehulp Israël (CGI) 2019
2019 is een jaar geweest met veel wisselingen in het werk. Timo Erkelens nam
eind 2018 afscheid van het CGI en dat betekende dat er in korte 4jd veel moest
worden overgedragen intern. Door de komst van Carien Mennegat-Zwaan is er
veel bij haar terecht gekomen. Zo zijn er ook taakverdelingen geweest inzake de
publiciteit, zoals website en Gemeente Nieuws Brief.
Het aantal spreekbeurten in kerken en gemeenten is dras4sch toegenomen en
dat gaf de mogelijkheid om het werk van het CGI en de ontwikkelingen van de
Messiaanse en Arabische gemeenten in Israël uit te dragen.
In het Jaarverslag belicht het CGI de diverse invalshoeken en de verantwoording
van de werkzaamheden die in 2019 hebben plaatsgevonden.
Wij, CGI, hopen dat dit jaarverslag een posi4eve bijdrage zal leveren in de
ontwikkeling van het werk en dat wij de Messiaanse beweging en de posi4eve
Arabische gemeenten in Israël. in de toekomst kunnen blijven ondersteunen. Ook
hopen en bidden wij dat we kerken en gemeenten in Nederland mogen dienen in
het onderwijs en het tonen van die ontwikkelingen, zodat we de gemeenten in
Israël in de toekomst kunnen blijven ondersteunen.
Jaap Bönker,
Directeur CGI
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CGI Medewerkers
Vanaf 1 januari 2019 bestond het aantal vaste medewerkers van het CGI uit een
parime administrateur (0,2 De) in de persoon van Johan van Oferloo.
De andere taken binnen het CGI werden verricht door ZZP-medewerkers en een
vrijwilliger. Jaap Bönker als directeur werkte maximaal 12 uur per week. Michiel
Steenwinkel en Sybe de Vos verzorgden de publiciteit (website, adverten4es en
gemeenteblad) en werden betaald op basis van gewerkte uren. René Timmerman
ondersteunde bestuur en direc4e op het gebied van fondswerving en werd, ook
op uurbasis betaald. Carien Mennegat-Zwaan verzorgde de adreswijziging,
inschrijving van nieuwe lezers, Gebedsbrief, vertaling van boeken en het
verzenden van pakketpost. Ze deed dit op basis van vrijwilligers vergoeding.
Communica@e
Het blad gemeentenieuws kwam 6x uit met een bestand van ongeveer 4.100.
Aantal ontvangers: par4culier 3.850, kerken en gemeenten 130 en buitenland
165. Per email gemiddeld 1.560.
Daarnaast waren er 10 Gebedsmuren (gebedsbrief) die verstrekt werden 6 keer
per jaar ongeveer 1.250 digitaal.
Promo4oneel is, naast een adverten4e in het blad Israel Today, er geadverteerd
op de website van Christelijk Informa4e Plaoorm (CIP) waar ook regelma4g
ar4kelen zijn geplaatst.
Daarnaast zijn een 3-tal ar4kelen namens het CGI in het blad Profe4sch
Perspec4ef geplaatst.
Er is ook een toename geconstateerd van het gebruik van Facebook en
Instagram.
In 2019 waren op Facebook 580 mensen ac4ef en op Instagram 2.400.
Er zijn namens het CGI 60 lezingen verzorgd in den lande. Het sprekersteam van
het CGI bestaat uit: Jaap Bönker, Jan Barendse, Albert Oos4ng, Michiel
Steenwinkel en Timo Erkelens.
Ook was het CGI vertegenwoordigd op het weekend van het ICEJ. Daarnaast is er
in nauwe samenwerking met ICEJ en de NEM een dag geweest voor
jongvolwassenen in Voorthuizen.
Connec4es met St. Steun Messias belijdende Joden en met Petach Tikvah zijn
verstevigd en we kunnen van hieruit vastere betrekkingen aangaan. Ook met St.
Cornerstone wordt er samengewerkt om in 2021 een conferen4e op te zefen in
Nederland, waar gelovigen uit Israël en de Arabische wereld samen zullen komen
met mensen uit Europa, waaronder Nederland.
Interviews zijn er geweest bij de EO en bij Radio Israël. Daarnaast hebben we
lezingen mogen geven bij de tentoonstellingen van Christenen voor Israël in
Nijkerk en in Leeuwarden.
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Reizen
In 2019 is 1 groepsreis met 9 mensen naar Israël geweest. Dit had te maken met
het feit dat er eerst intern het werk moest worden verdeeld na het vertrek van
Timo Erkelens eind 2018.
Onderwijs
Er zijn ongeveer 60 lezingen geweest waaronder een 10-tal onderwijslezingen.
CGI-uitgeverij
Er is in 2019 een vertaling van het boek ‘De Dienstknecht van Jehova’ van David
Baron (19e eeuw) gereedgekomen en de verwach4ng is dat deze in de loop van
2020 wordt uitgegeven. Daarnaast is begonnen aan de vertaling van het boek
‘Hoe zit het met ons?’ van Eitan Shiskoﬀ. Het zal in de loop van 2020 uitgegeven
te worden.
Momenteel heeD het CGI de volgende boeken in de verkoop:
- Binnengaan in de rust van Israel Harel
- Zaadjes in de wind van Rick Wienecke
- De Messias leren van Edjan Westerman
- De zaak van mijn vader van Peter Tsukahira
- In de geest en de kracht van Elia van David Davis
- Noömi en Ruth, het verhaal van onze 4jd van Albert Oos4ng
- The Wall of Hos4lity broken down van Albert Oos4ng
- Vloedgolf van Gods liefde van Peter Tsukahira
- Culture of the Kingdom van Peter Tsukahira
Rela@es in Nederland
Steeds meer individuen en gemeenten en kerken voelen zich verbonden met
Gods plan in en door Israël en zoeken naar onderwijs. Het CGI steunt de
gemeenten en groepen daarin. Er zijn inmiddels ongeveer 40 kerken/gemeenten
die via het CGI rechtstreeks een band met een gemeente in Israël zijn aangegaan.
CGI Gebed
Sinds 2017 is het gebedswerk, door middel van de uitgave Gebedsmuur opgezet
en uitgebreid. Momenteel zijn er 1.500 mensen die daar gebruik van maken.
Individuen, groepen en kerken pakken de gebedsonderwerpen op om te
gebruiken.
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Bestuur en medewerkers
Wim Nieuwenhuis
Coen van der Lek
Wiebe Dijkstra
Henk Mulder
Nathanja Licht
Alex de Vreugd

voorzifer DB en AB
secretaris DB en AB
Penningmeester DB en AB
AB
AB
AB

Jaap Bönker
Johan van Oferloo
Michiel Steenwinkel
Sybe de Vos
Fred Licht
René Timmerman
Carien Mennegat-Zwaan

directeur
administrateur
publiciteit
publiciteit
ICT
fondswerving
ondersteuning, gebedswerk, vertaling,
ledenbestand en verzending
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