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Er valt veel te kiezen. Elke dag begint er
mee. Hoe laat sta ik op? Welke kleding
doe ik aan? Keuzes maken we elke dag,
vaak zonder dat we ons er van bewust
zijn. Ook 2017 begon met kiezen. De
TV uren vulden zich met verkiezingsprogramma’s en op basis van alle
voorgeschotelde informatie konden wij
kiezen welke partij wij het liefst zagen
regeren. Hebben we gekozen? Welk
criterium bepaalde jouw keus? Kiezen
betekent positie innemen. Regelmatig
geven mensen elkaar het jawoord. Ze
kiezen voor elkaar en nemen positie in
naast de ander. Als mensen zich laten
dopen kiezen ze om samen met Jezus
op weg te gaan. Ze nemen positie in
naast Hem.

Kiezen met God
Kiezen is niet altijd gemakkelijk. Onze

levensweg kent veel kruispunten.
Kiezen voor de juiste opleiding, kiezen
voor het beschikbaar zijn voor God.
Maken we die keuzes met Hem, dan
ervaren we ook Zijn rust en zegen. Die
zegen ziet er overigens niet altijd uit
zoals wij dat zelf in gedachten hadden. Soms zien we dat pas later. Als je
dan stilstaat (Jeremia 6:16) kom je tot
ontdekking dat er wel degelijk zegen
lag op wat je deed. Het kan ook het
moment zijn dat je herinnerd wordt
aan een verkeerde afslag. Ook in een
bediening is het belangrijk om er voor
te kiezen regelmatig even stil te staan.
Om Gods stem te verstaan, het is namelijk ‘Zijn werk in uitvoering’.
Ook bij PETACH TIKVAH zijn er steeds
weer keuzemomenten. Waarin steken

we energie en waarin niet? We willen
graag duidelijk Gods stem verstaan.
Psalm 25:12 zegt ‘Wie is de man die
de HERE vreest? Hij onderwijst hem
aangaande de weg die hij moet kiezen’.

Kiezen en onderwijs
Goed onderwijs helpt bij het maken van
de juiste keuzes. Dit voorjaar hebben
we met een groep mensen het Bijbelboek Openbaring doorgenomen. Dat
was niet eenvoudig. De tekst ‘Verstaat
gij wat gij leest’ kwam vaak in mijn gedachten. Niet alles was één op één uit
te leggen. Wat me heel duidelijk werd,
is dat God een plan heeft met deze
wereld en dat Hij dat plan uitvoert. We
zijn niet toevallig op deze aarde, we
zijn gered met een doel. Onze redding
op zich is niet het einddoel, maar de
(vervolg op volgende pag.)

start van een leven met Hem. Welke
keuzes maken we? Wat heeft onze
belangstelling, met wie trekken we op
en met welke woorden voeden we ons?
Zijn we zout der aarde? Zijn we echt
geheel anders? Zijn we ons bewust van
Gods plan? Laten we ons leiden door
Zijn Geest? Kiezen we er actief voor
met Hem op weg te gaan of laten we
ons afleiden door de snelheid van het
leven, de agenda.
Vorig jaar is bij PETACH TIKVAH de training ‘Israël, de Messias & jij’ van start
gegaan. Deze training gaf de deelnemer
een prachtige basis in de bewustwording van Gods plan met Zijn volk en de
volkeren. We leerden Gods hart kennen
voor Israël (Zijn oogappel) en Zijn hart
voor de volken. Bewustwording helpt
bij het maken van keuzes, vóór of
tegen.
Israël, zo’n klein landje en toch bemoeit de hele wereld zich met dit
volk. Toch bijzonder. In Genesis 12:3

staat: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen,
en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken;
en in u zullen alle geslachten van de
aardbodem gezegend worden.’
Bij PETACH TIKVAH willen we deze tekst
in praktijk brengen. Dat betekent dat
we Israël zegenen en op de bres staan
in gebed. De missie van PETACH TIKVAH
heeft namelijk alles te maken met het
Joodse volk. Wij, gelovigen uit de volken, zijn verbonden met dit volk, via de
God van Abraham, Isaäk en Jacob en de
Messias. Daar kunnen we niet omheen.
We zijn er ook niet voor in de plaats
gekomen. Nee, Israël is als een oudere
broer, de edele olijf waarop wij geënt
zijn. In de training leerden we ook over
onze opdracht in deze tijd. Het herstel
en de wedergeboorte van Israël, onze
positie en Gods roeping voor de volkeren (Efeze 2:13-22, Romeinen 11:16-18).
Israël zegenen is kiezen voor Israël. Een
duidelijke keus, een radicale en een
hele belangrijke. Het is Gods opdracht
en in de bijbel zijn daarover veel teksten te vinden.

Kies dan heden
(Jozua 24:15)
In Genesis roept God: ‘Adam, waar ben
je?’ God weet het wel, maar weet Adam
zelf waar hij is? Weet jij waar je bent
op dit moment in jouw leven? Sta je
op een kruispunt of gaat het leven zijn
gangetje en stel je het maken van keuzes uit? Ook dat is trouwens een keuze.
Er is veel om voor te gaan. Zoek eens
tijd in je agenda om Hem te ontmoeten.
Bedenk dat God heel graag betrokken
wil zijn bij jouw leven. Stel jezelf de
vraag: ‘Wat is Zijn plan en hoe pas ik
daar in?’ Verdiep je in Zijn Woord en
benut je tijd, ze is kostbaar. Wees niet
lauw. In Openbaring 3:15-16 staat: ‘Ik
ken uw werken, en weet dat u niet koud
en niet heet bent. Was u maar koud of
heet! Maar omdat u lauwbent en niet
koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn
mond spuwen.’
Maak goede keuzes gebaseerd op
de juiste criteria. Word wakker, leef
bewust!

PROJECT EZRA
ALIYAH VANUIT MARIUPOL (OEKRAÏNE)
Lees hoe Nina samen met Anatolli en
hun moeder aliyah hebben gemaakt:
“Het idee om ‘aliyah te maken’ hadden
we al heel lang. Maar altijd was er wel
iets anders: werken, kinderen opvoeden en daarna kwamen de kleinkinderen waar we weer druk mee waren.
Door het vertrek van onze dochter naar
Israël kwam alles in een stroomversnelling. In september maakte zij met
haar familie aliyah en vestigde zich
in Bat Yam (voorstad van Tel Aviv). Ze
waren direct erg enthousiast en mijn
schoonzoon kreeg bijna onmiddellijk
werk. Toch besloten we dat we eerst
zelf Israël wilden zien. Toen we dat
deden waren we enorm verrast door de
Israëliërs! We hebben door veel landen
gereisd, maar nergens anders zagen we
zo’n open samenleving. We zijn blij dat

onze oude droom nu echt werkelijkheid
is geworden en we met onze familie
verenigd zijn. Wij zijn niet om materiële
redenen weg gegaan, meer om rust te
vinden. Het voelt alsof we thuis zijn
gekomen, zeker als je je realiseert dat
Israël ons land is! We hopen nu op
werk - ik ben een leraar en mijn man is
een dokter - en we zijn hebreeuws aan
het leren.
Over het werk van Ezra hebben we bij
toeval gehoord. Toen we belden met
uw vertegenwoordiger hadden we al
deze hulp niet verwacht. U hielp ons bij
de consulaire controle en daarna huisvestte u ons tijdelijk in Dnepropetrovsk
- zulke mensen zijn geweldig! We zijn
dankbaar voor jullie houding tegenover
ons en voor al jullie hulp en ondersteuning.” - Nina

U kunt families als die van Nina
ondersteunen via ‘Project Ezra’.

EEN NIEUWE REGIO
Sinds 1 september 2017 is Ezra een
nieuwe basis in Sint Petersburg gestart.
Alhoewel Ezra al in een aantal gebieden in Rusland werkzaam was, is deze
regio nieuw. Ezra zal vooral helpen
met het herstel en het zoeken van
documenten die moeten bewijzen dat
iemand Joods is. Ook zal Ezra helpen
met het financieren van buitenlandse

8 december 2017 - 31 januari 2018

Unieke discipelschapstraining in Israël
Meld je nu aan voor een
uniek, twee maanden durend
discipelschapsprogramma!
We zijn erg enthousiast dat vanuit
PETACH TIKVAH Karin en Eelco Schaap
als staflid zullen meewerken in deze
unieke samenwerking met Messiaanse
bedieningen in Israël.

Israël en er is tijd van gebed en aanbidding. Je gaat dienen bij lokale gelovigen, families en bedieningen in Israël.
Er zijn wekelijks excursies, waar het
land Israël letterlijk ons klaslokaal is!

Lijkt het je gaaf om 8 weken lang in
Israël zelf onderwijs te ontvangen en
gevormd te worden, dan is dit je kans!
Tijdens het programma zal je hart
en begrip voor Gods plan met Israël
groeien en er zal ook een diepe en
persoonlijke connectie ontstaan met de
mensen in Israël zelf. Je krijgt dagelijks
onderwijs van messiaanse leiders in

Voor wie?

paspoorten en
deelnemen in
programma’s van het
Joods agentschap.
Er ligt een nood om te
voorzien in het transport van
Olim naar Sint Petersburg voordat ze naar Israël vertrekken. Ezra is
met het Joods agentschap overeengekomen dat zij met het transport
zullen helpen. Het gaat daarbij
om transport vanaf nabij gelegen
steden (straal van + 300 kilometer)
waar geen bus- of treinverbinding
aanwezig is naar het vliegveld van
Sint Petersburg.

HULP GEVRAAGD
Om dit mogelijk te maken moet
Ezra een personenbusje kopen
en is uw hulp nodig! Zo’n busje
kost in de regio ca. € 25.000,U kunt uw gift overmaken via
‘Project Ezra’.

Voor wie 18 jaar en ouder is en een
levend geloof heeft in Jesjoea (Jezus)
als Messias.

Periode en kosten
Het programma begint 8 december
2017 en loopt tot 31 januari 2018. De
kosten zijn $ 3.500, dit is ca. € 3.000
(afhankelijk van de wisselkoers).

Vroegboekkorting
Als je je vóór 30 september 2017
aanmeldt en $ 50 betaalt (geen teruggave mogelijk) dan is de prijs $ 3.000
(ca. € 2.570, dit is € 50 per dag ). Na
acceptatie betaal je $ 500,- en de rest
één maand voor aanvang.

OPGAVE & INFO
Meer info? Stuur dan een e-mail
naar eelco@petachtikvah.org
of bel: 0593-592097.
Zie ook www.petachtikvah.org.
Toelating vindt plaats in overleg
met de messiaanse leiders
waarmee we samenwerken.

ISRAEL EXPERIENCE

22 FEBRUARI t/m 4 MAART 2018
Ben je tussen de 17 en 35 jaar? Dan
nodigen we je uit voor een unieke
10-daagse Israëlreis in de voorjaarsvakantie, van donderdag 22 februari
t/m zondag 4 maart 2018. Deze reis is
uniek om verschillende redenen:
•	We durven te zeggen dat we de goedkoopste zijn in Nederland. Inclusief
vroegboekkorting (aanmelden vóór
20 oktober 2017) betaal je slechts
€ 1.095,- ALL-IN. Dat wil zeggen dat
ALLES erin zit: vliegticket, accommodaties, vervoer, maaltijden en entreegelden. Boek je later dan betaal je
€ 1.250,•	Dit is niet zomaar een toeristische
reis. Je krijgt inzicht in wat God doet
in Israël en beter begrip van wat de
Bijbel eigenlijk zegt over Israël. Zo
brengen we je in contact met messi-

aanse gelovigen en andere contacten
met de lokale bevolking. Daarnaast
gaan we natuurlijk het hele land
verkennen (van de Golanvlakte in
het Noorden t/m een expeditie in de
Negev, Tel Aviv, Jeruzalem enz.).
•	Deze reis zal je relatie met God
verdiepen. Dit hebben we elk jaar
gezien bij degenen die dit reisavontuur met ons aangingen. Door
gesprekken, door getuigenissen van
de mensen daar en doordat we elke
morgen samen beginnen met gebed
en aanbidding.

ZIN IN DIT AVONTUUR?
Ben je christen, flexibel, en
avontuurlijk ingesteld? Meld je
dan vóór 20 oktober 2017 aan via
eelco@petachtikvah.org

agenda

ZATERDAGAVONDEN

CO LO F O N

PETACH TIKVAH is een centrum van ontmoeting, gebed, training en
onderwijs vanuit Bijbels-Hebreeuws perspectief. Er is een gemeenschap met een hart voor Israël en de wereld om ons heen.Tijdens de
samenkomst is er aanbidding en staat het Woord van God centraal.
We geven de Heilige Geest ruimte, zodat Hij kan spreken. De avonden zijn niet saai, want God is een God van liefde, vol beweging,
kracht, herstel, genezing, bevrijding, veiligheid, geborgenheid,
troost, overwinning, verbondenheid, voorziening en nog veel meer!
Voor de samenkomsten op zaterdag check onze website!

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor
donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden.
Stichting PETACH TIKVAH werkt vanuit een
boerderij, vlakbij het voormalige ‘Judendurchgangslager’ Westerbork. In de periode 1942-1944
werden hier 107.000 Joden gedeporteerd naar de
vernietigingskampen.

SPECIALE BIJEENKOMSTEN

projecten

Training

ZA 2 sep (18.30 uur) 			
DO 21 sep - Joods Nieuwjaar (19.30 uur !)
ZA 30 sep - Grote Verzoendag (18.30 uur)
VR 6 okt (8.30-10.00 uur) 			
ZA 7 okt - Loofhuttenfeest (18.00 uur)
DI 10 okt (8.30-10.00 uur) 		
DO 26 okt (19.30 uur !)
		
ZA 28 okt (18.30 uur)			

Omri Jaakobovich (Israël)
Johanan de Vos
Eelco Schaap
Worship & gebed in Loofhut
Sybe de Vos
Worship & gebed in Loofhut
Daniël Keijzer (Israël)
Martin Vos (Rotterdam)

ISRAËL, DE MESSIAS
EN JIJ?
Training bij u in de buurt?

In het afgelopen jaar heeft PETACH TIKVAH
een nieuwe training ontwikkeld met als titel
‘Israël, de Messias en jij’. Deze training geeft op een
eenvoudige en toegankelijke manier meer kennis en begrip ten aanzien
van Gods plan met Israël. De reacties zijn zo positief dat we hebben
besloten de training breder aan te bieden. Heeft u belangstelling, of een
groep die deze training zou willen volgen, dan kunnen we de mogelijkheden met u bespreken. Meer informatie? Mail of bel ons gerust!
Eelco Schaap en Trijnie Fictorie

DOELSTELLINGEN
1. PETACH TIKVAH is een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit BijbelsHebreeuws perspectief. Als gemeenschap maken
we deel uit van de beweging die Jesjoea (Jezus) in
Israël startte. Focus is: gemeenschap, aanbidding
en gebed, discipelschap, evangelisatie en Israël.
We willen (jonge) mensen toerusten.
2. We geloven in een generatie gelovigen die weet
hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die
door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend
geloof demonstreren (Romeinen 11:11).
3. PETACH TIKVAH wil meewerken aan het herstel
van het lichaam van Jesjoea (Jezus) door te streven
naar verzoening en eenheid, en een brug te zijn
tussen Jood en niet-Jood (Efeziërs 2:14-16).
Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN: NL75 RABO 0382896408
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn
belastingaftrekbaar!
Layout: SJOEAL, Sybe de Vos

ALGEMENE GIFTEN BELANGRIJK!
Als u (nog) geen donateur bent maar zich wel betrokken voelt bij het werk
van PETACH TIKVAH willen we u vrijmoedig vragen of u wilt overwegen ons
te ondersteunen met een financiële bijdrage!
We vragen hier graag aandacht voor het ‘PROJECT PETACH TIKVAH’. Deze
‘algemene giften’ zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van ons werk!
Denk bijvoorbeeld aan kosten als huisvesting, ICT, website, salaris,
nieuwsbrieven (voorlichting & bewustwording), kantoorkosten en dergelijke. Alle niet-gespecificeerde giften gaan ook naar dit ‘Project’.
Indien u al wel donateur bent willen we u graag hartelijk bedanken voor
uw financiële bijdrage. Zonder uw trouw zouden we onze opdracht voor
God niet goed kunnen uitvoeren.
VERMELDING SPECIFIEKE GIFTEN
Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: ‘Project PETACH TIKVAH’, ‘Project Ezra’,
‘Project Gaarkeukens’, ‘Project Onderwijs & Training’ of ‘Waar nodig’.
DANK U WEL VOOR UW STEUN!

EELCO EN KARIN SCHAAP
… zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van PETACH
TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften. Het is
een geloofswerk met financiële uitdagingen!
Wilt u overwegen het werk van PETACH TIKVAH te
ondersteunen op een regelmatige basis? Met uw
gift verschaft u een basis om gestalte te geven
aan dit geloofswerk!

