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Financiën
In de afgelopen jaren is het elke keer weer geble-
ken dat alle rekeningen betaald konden worden 
en zijn we zeer dankbaar voor uw giften. Ook nu 
we een nieuwe stap in geloof zetten, geloven en 
vertrouwen we dat de Here God zal voorzien.

10 jaar Pillar of Fire
Dit jaar bestaat Pillar of Fire alweer tien 
jaar. Het begon allemaal met het organi-
seren van een Israël-avond in Den Haag 
en ik weet nog dat ik verrast was door 
de aanwezigheid van zovele bezoekers 
en door de aandacht die deze avond in 
de landelijke pers genoot. Eigenlijk was 
het mijn bedoeling om eenmalig een 
Israël-avond te organiseren en het dus 
bij deze avond te laten, maar de Here God besliste anders. 
Het Israël-werk groeide uit en thans worden naast de avon-
den die in Den Haag worden georganiseerd, ook maandelijks 
Israël-avonden gehouden in Dordrecht, Hattem en Renswou-
de. Na Sondra Baras van Christian Friends of Israel Commu-
nities, die op de eerste avond sprak, zouden nog vele (inter-)
nationale sprekers op andere avonden volgen.

Inmiddels beschikt Pillar of Fire over een mooi kantoor in 
Den Haag en het werk heeft zich enorm uitgebreid. Zo is er 
radiowerk ontstaan, is er in Den Haag een Huis van Gebed 
opgezet en wordt het blad ‘Blaast de Sjofar’ uitgegeven. Bij 
het Huis van Gebed en de uitgave van ‘Blaast de Sjofar’ zijn 
onder andere Bert Dorenbos en Wim Kuiper betrokken.

Voorts is er samenwerking met Nachamu Nachamu Ami, 
met Ebenezer Operatie Exodus en met het International 
Christian Zionist Center. Ook komen er uitnodigingen voor 
het houden van spreekbeurten, zowel uit Nederland alsook 
uit het buitenland. Er zijn nauwe contacten met de politiek, 
hetgeen ons de gelegenheid geeft om het Joodse volk onder 
de aandacht te brengen. Een voorbeeld hiervan vormen 
de Israël-manifestaties die in samenwerking met Stichting 
Christenen voor Israël werden georganiseerd. 

Laten wij de God van Israël eren voor hetgeen Hij door ons 
heen heeft willen doen!

Het is een voorrecht om door Hem gebruikt te worden, maar 
laten wij er alert op blijven dat Hij geëerd wordt voor alles 
wat er gebeurt, en niet wij!

Niemand hoeft een profeet te zijn om te zien dat we in 
bijzondere tijden leven. Regeringen weten geen antwoord 
meer op de financiële crises die Europa overspoelen; en 
kijk naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten! De vraag 
óf er oorlog komt, is niet meer actueel; de enige vraag die 
speelt, is wannéér deze zal uitbreken. Het is in deze tijd be-
langrijk om onze ogen te richten op onze Messias, Jesjoea, 
zoals Zijn Hebreeuwse Naam luidt. Laten wij dus waakzaam 
zijn en letten op de tekenen van de tijd.

Nieuwe ontwikkelingen
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden 
van Pillar of Fire bestaat uit het ‘blazen van de sjo-
far’. Dit gebeurt met behulp van allerlei middelen. Zo 
geeft de multimedia in onze huidige samenleving een 
belangrijke mogelijkheid om mensen te bereiken; ra-
dio, tv, internet, boeken, cd’s, dvd’s: het zijn allemaal 
communicatiemiddelen die God in onze tijd gebruikt. 

Om de boodschap goed te kunnen verspreiden, zal 
onze website worden vernieuwd; via deze website zal 
u de mogelijkheid worden geboden om zelf daadwer-
kelijk aan de slag te gaan. 

Voorts komt er een internet-radiostation dat 24 uur 
per dag kan worden beluisterd  
(http://www.radioisrael.nl).

In Israël vinden nieuwe profetische ontwikkelingen 
plaats waarbij wij nauw zijn betrokken; hierover zult u 
in een later stadium worden geïnformeerd.

Inmiddels hebben wij versterking van ons team 
gekregen met Wiert en Heather Douglas. Zij zullen 
ons onder andere informeren over hetgeen in Israël 
onder de gelovigen gebeurt. In deze nieuwsbrief zult 
u hierover kunnen lezen. Ook worden er projecten in 
Israël onder uw aandacht gebracht.

De toename van het werk heeft ertoe geleid dat ik 
met ingang van januari een nieuwe stap in geloof 
heb gezet; nog slechts twee dagen per week zal ik in 
het autobedrijf van mijn broer (Van der Tang Auto’s) 
werken en de overige dagen zal ik mij inzetten voor 
het werk van de God van Israël, door Zijn land en 
volk te dienen.

Onze inzet voor het Joodse volk overal ter wereld zal 
de komende tijd harder nodig zijn dan wij nu besef-
fen. Wij moeten ons hierop voorbereiden. Het feit dat 
de God van Israël aan ons werk de naam ‘Pillar of 
Fire’, ‘Vuurkolom’ gaf, betekent dat wij geroepen zijn 
om deze vuurkolom te volgen. Wij zijn geroepen om 
de God van Israël te volgen. Gaat u met ons mee? 
    Jack van der Tang
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Agenda
Komende activiteiten van Pillar of Fire

• Van 16 t/m 19 januari komt Mike Fryer uit Wales 
spreken. Mike is een gepensioneerd detective bij de 
Zware Misdaad bestrijding in Enge-
land, voorganger, TV presentator en 
oprichter van Christians for Zion UK.  
Daarnaast heeft Mike gestudeerd 
aan Yad Vashem inzake Holocaust 
en Anti-Semitisme. Een interessante 
spreker met een bijzondere bood-
schap. Het thema van de avonden 
is: “maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en 
daden doen” Daniel 11: 32b

Maandag 16 januari Renswoude, 20.00 uur, Utrechtse-
weg 8 A 

Dinsdag 17 januari Hattem 20.00 uur, Emmaüskerk, 
Dorpsweg 27   

Woensdag 18 januari Dordrecht, 20.00 uur, Opstan-
dingskerk, Groen van Prinstererweg 66

Donderdag 19 januari Den Haag, 20.00 uur, Vredekerk, 
Maartensdijklaan 126

• In februari zal Ofer Amitai bij ons komen spreken. 
Ofer is voorganger in Jeruzalem; daarnaast leidt hij 
het Israel Prayer Center. Hij geniet in Nederland al 
enige bekendheid door spreekbeurten die hij bij-
voorbeeld op de Opwekkingsconferentie en bij Pillar 
of Fire heeft gehouden. Ofer is een geweldig Bijbel-
leraar; voor Pillar of Fire zal hij onderwijs geven over 
gebed en over de tijd waarin wij leven.

Maandag 13 februari Renswoude, 20.00 uur, Nachamu 
Nachamu Ami, Utrechtseweg 8A

Dinsdag 14 februari Hattem, 20.00 uur, Emmaüskerk, 
Dorpsweg 27

Woensdag 15 februari Dordrecht, 20.00 uur, Opstan-
dingskerk, Groen van Prinstererweg 66

Donderdag 16 februari Den Haag, 20.00 uur, Vrede-
kerk, Maartensdijklaan 126.

• Van 16 t/m 25 Maart hebben we een tournee met de 
muzikant Marc Chopinsky. 
Marc komt samen met de be-
gaafde pianist Michael Gerasi-
mov naar  Nederland. Marc en 
Michael wonen in Kyriat Yam, 
aan de rand van Haifa.

Marc heeft een nieuwe CD 
gecomponeerd, Yes and Amen, 
en is bekend van de vele nummers die o.a. door Paul 
Wilbur worden gezongen. 

Marc’s nieuwe CD is voorgedragen voor de hoogste 
onderscheiding van de christelijke muziek wereld in 
de VS (DOVE AWARD) in de categorie “Best Praise and 
Worship album of the Year”.

Voor de tijden en locaties, kijk op onze website. Hier 
alvast de datums van Pillar of Fire, andere data worden 
nog ingevuld.

Maandag     19 maart    Renswoude
dinsdag       20 maart    Hattem
Woensdag    21 maart    Dordrecht
Donderdag   22 maart    Den Haag.

RadioIsrael.nl
Belangrijke uitbreiding van Pillar of Fire

Jack van der Tang heeft de afgelopen 16 maan-
den het programma Israël gepresenteerd bij Groot 
Nieuws Radio. Ook heeft hij de Israël-bijbelstudie 
mogen verzorgen op de vrijdagavond.

Afgelopen jaar werd hem al duidelijk in gebed dat er 
een einde zou komen aan deze periode, maar dat er 
ook een nieuwe deur geopend zou worden. Het was 
dan ook niet een verrassing toen maanden later de 
boodschap kwam dat Groot Nieuws Radio haar pro-
grammering zou gaan aanpassen en dat voor Jack 
geen plaats meer zou zijn.

Voordat dit al speelde werd er nagedacht over een 
nieuw internet-radiostation.

Op 1 januari zal gestart gaan worden met proef-
uitzendingen met muziek en vanaf 1 februari wordt 
gewerkt met een programmering. Dan zal er ook 
gemeld worden wie er mee zullen werken aan de 

invulling van de programma’s. Het radiostation zal zich in de 
loop van de tijd verder ontwikkelen.

De website www.radioisrael.nl zal de komende tijd gemaakt 
moeten worden.

Jack is dankbaar voor het vertrouwen en de kans die hij 
heeft gekregen van Groot Nieuws Radio om 16 maanden 
het radioprogramma te mogen verzorgen. De reacties waren 
overweldigend en elk weekend werd er door duizenden ge-
luisterd naar het programma. 

We zien het radioprogramma 
als een zeer belangrijke 
nieuwe stap. Programma’s 
over de actualiteit in Israël, 
bijbelstudies, onderwerpen 
voor gebed, informatie van 
projecten in Israël, bedie-
ningen en gemeentes, maar 
ook veel muziek. Kortom een 
geweldige uitdaging ligt er 
voor ons om dit daadwerke-
lijk uit te gaan voeren.
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De Messiaanse beweging in  Israël
Al sinds de oprichting van Pillar of Fire was er een band met 
de Messiaanse beweging in Israël. Er waren vaak Mes-
siaanse sprekers op de Israëlavonden en ook werden pro-
jecten in Israël gesteund. Bij Pillar of Fire groeide de laatste 
jaren de behoefte om de band met de Messiaanse beweging 
een vastere structuur te geven.

Dit jaar is Wiert Douglas bij Pillar of Fire gekomen en gaat 
deze relatie tussen de christenen in Nederland en de Mes-
siaanse beweging in Israël een gezicht te geven.

Profetische tijd
We leven in een heel bijzondere tijd. God brengt zijn Joodse 
volk terug naar het land wat Hij hen beloofd heeft... En in het 
land komen Joden tot geloof in Yeshua (Jezus). God heeft 
onze generatie uitgekozen om daar getuige van te zijn ... 

De gelovige Jood en de gelovige heiden die samen één wor-
den in Christus (Efeze 2:14). Als christenen hoeven we geen 

Joden te worden of ons zo te gedragen, maar we 
mogen wel de wortels van ons geloof leren kennen 
en door nieuwe openbaring ons verbonden weten 
met de Messiaanse beweging in Israël. 

Pillar of Fire wil de Kerk in Nederland en België in 
contact brengen met de Messiasbelijdende gemeen-
ten, bedieningen en leiders in Israël.

Projecten
We hebben een aantal Messiaanse projecten in 
Israël geselecteerd. Met de mensen die deze projec-
ten leiden, onderhouden we nauw contact. Het zijn 
betrouwbare partners. Ook kunt u hen zelf opzoeken 
wanneer u in Israël bent. We nodigen u uit om een 
Messiaans project in Israël te steunen.

En maandelijks willen we u gebedspunten sturen 
en u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen in de projecten.

Op dit moment zijn we alle projecten aan het voor-
bereiden en zullen er begin volgend jaar uitgebreid 
aandacht aan geven. Deze maand willen we u kennis 
laten maken met een project in Beersheva (z.o.z).

Wiert en Heather Douglas
Wiert en Heather hebben met hun 
schilderwerk jaren het gezicht 
van Comité Gemeentehulp Israël 
bepaald. 

Ladders die tot de hemel reiken. 
Menora’s, engelen, duiven, olijf-
bomen, bloemen en boekrollen. 
Het zijn de vertrouwde beelden 
uit de joods-christelijke traditie 
die veelvuldig terugkomen in de kleurrijke schilderijen van 
beide kunstenaars. 

De stijl van Heather is 
poëtisch en spontaan. 
Met haar schilderijen 
wil ze troost en bemoe-
diging, die ze zelf heeft 
ervaren, doorgeven aan 
de kijker.

Wiert gebruikt naast verf 
ook geëtste zinkpla-
ten. Naast de Bijbelse 

thema’s heeft hij ook een serie van vijf schilde-
rijen, die een eerbetoon zijn aan de strijders van 
het Joodse getto in Warschau, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

U kunt Wiert en Heather Douglas uit nodigen voor 
spreekbeurten. Ze laten u aan de hand van de 
Bijbel en met een kleurrijke presentatie van hun 
schilderijen zien in wat voor bijzondere tijd we 
leven en wat het bete-
kent om als christenen 
verbonden te zijn met 
de Messiasbelijdende 
Joden in Israël.

De spreekbeurten zijn 
uitermate geschikt 
voor Vrouwen- en 
ouderenverenigingen, 
Bijbelstudies, Gemeen-
teavonden, etc.

Messiaanse
Beweging

Bid u met ons mee dat het gaat lukken, maar ook dat het 
financiëel gedragen wordt?

De kosten van internet-radio zijn niet te vergelijken met een 
radio via de Ether. Vele malen goedkoper is het uitzenden 
via internet, daarnaast ontwikkelt de techniek zich zo snel, 
dat u nu al via uw mobiele telefoon naar internet-radio kunt 
luisteren in de auto tijdens het rijden. 
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Dima en Ella Brodkin 

Huis van Genade
In Be’er Sheva is drie jaar geleden een nieuwe mes-
siasbelijdende gemeente gesticht onder de naam 
‘Huis van Genade’. Dimitri en Elmira Brodkin zijn een 
nieuwe gemeente begonnen vanuit de gemeente 
Nachalat Yeshua in Be’er Sheva waar Howard Bass 
voorganger is. Eigenlijk waren Dimitri (Dima) en El-
mira (Ella) al jaren actief in hun eigen woonwijk. Een 
probleemwijk met veel verslaafde mensen. Het werk 
onder verslaafden groeide zo uit, dat het te zwaar 
werd voor de moedergemeente. 

Ella en Dima Brodkin zijn in de voormalige Sovjet-
Unie op een zeer bijzondere manier tot geloof 
gekomen. 

Nadat de eerste twee kinderen waren geboren, 
gebeurde er iets wat hun leven op z’n kop zette. Ella 
werd ziek en eerst konden de artsen niets vinden, 
maar toen de pijn aanhield, besloten ze haar te 
opereren. Ze bleek een acute blindedarmonsteking te 
hebben. Het was eigenlijk al te laat, want ze had een 
ernstige bloedvergiftiging.

De artsen deden alles om haar in leven te houden, 
maar ze verloren de strijd. Na een gevecht van uren, 
verklaarden ze haar klinisch dood. Ella vertelde later 
dat het was of ze in de hemel kwam. Ze kende Jezus 
alleen van horen zeggen, maar op dat moment stond 
er iemand voor haar, en ze dacht: ‘zou dit Jezus 

zijn?” Ze vroeg smekend aan de 
gestalte voor haar ‘Alstublieft, laat 
me nog leven en bij mijn man en 
kinderen blijven, ik zal voor U leven 
en U dienen.’ Een paar dagen later 
was Ella volledig hersteld. 

Een vrouw uit de buurt kwam kort 
daarop aan de deur en zei; ‘Ik kom 
je ophalen, je hebt aan God beloofd 
Hem te dienen, ik zal je vertellen 
hoe dat moet’. Zo kwam Ella tot 
geloof. En een paar jaar later kwam Dima tot geloof. 

En tien jaar geleden vertrok het hele gezin (inmiddels met 
een derde kind) met opa en oma Brodkin naar Israël. Ze 
kwamen terecht in een opvangcentrum in Be’er Sheva en 
zijn sindsdien in die stad gebleven. 

In de wijk waar ze een huis kregen bleken veel dealers, 
druggebruikers, armoede en werkeloosheid. Maar Dima 
en Ella hadden slechts één verlangen: Jezus dienen. Dus 
begonnen ze mensen in hun huis op te vangen. Er werd een 
verdieping bovenop het huis gebouwd om nog meer mensen 
te kunnen helpen. Die situatie duurde meer dan zeven jaar. 

Het idee werd geboren om een echt opvangcentrum te be-
ginnen, een plek waar de mensen 24 uur per dag begeleid 
kunnen worden. 

Dit opvangcentrum werd werkelijkheid in 2007. Na uit-
breidng kunnen nu zo’n veertien mannen worden opgevan-
gen. Dima en Ella gingen toen met hun drie kinderen apart 
wonen. 

Het gaat erg goed, met dit ‘Huis van Genade’.

De bewoners krijgen structuur bijgebracht en leren om dage-
lijks in Gods Woord te lezen en te bidden, want dat is het 
geheim van de verandering. 

Iedere week worden er warme maaltijden geserveerd in 
de overdekte tuin achter het huis voor alle mensen die dit 
nodig hebben. In dit zogenoemde Beit Lechem (Betlehem of 
Broodhuis) krijgen de mensen een heerlijke warme maaltijd, 
maar horen ze ook de boodschap van Gods liefde. Ook 
worden hier samenkomsten gehouden. 

Zie voor een uitgebreidere versie van dit artikel, en meer 
info: www.pillaroffire.nl

Hulp
verlening

Colofon
Stichting Pillar of Fire
Bestuur: 
Jack van der Tang

Bastiaan Los
Jan van Winsum

Contactadres:
Postbus 53523, 
2505 AM Den Haag 

Tel. 070-4040004
Fax: 0847-439944

www.pillaroffire.nl
info@pillaroffire.nl
ING: 9311097

“Blaast de sjofar”
Afgelopen jaar is het blad maar 1x verschenen. 
We hebben overweldigende reacties gehad op 
het themanummer Mobilisatie en velen hoopten 
weer snel een nieuwe uitgave te ontvangen. Maar 
Blaast de sjofar is niet een blad wat op basis van 
een vaste datum wordt uitgegeven. We willen met 
dit blad echt een boodschap brengen, en dat is 
niet iets wat je zomaar even in elkaar zet. Daar is 
veel tijd en gebed bij nodig. We hopen begin 2012 
weer een nieuw nummer uit te mogen brengen.


