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Het is alweer bijna drie jaar geleden dat 
we met het radiowerk zijn gestart. Een 
avontuur waar ik geen idee van had 
wat dat allemaal zou betekenen. Terug-
kijkend ben ik blij dat ik het niet allemaal 
wist, want anders was ik er nooit aan begonnen.  
Inmiddels is het een belangrijk onderdeel geworden 
van het werk van Pillar of Fire. In de afgelopen maan-
den hebben we met het team gemerkt dat het niveau 
van de radio naar een hoger niveau moet. Zo bleek 
tijdens de oorlog met Hamas in de zomervakantie dat 
er dagelijks nieuws uitgezonden moest worden. Het 
aantal luisteraars steeg en snel hebben we zelf het 
nieuws ingesproken. Maar dat heeft zeer veel tijd en 

moeite gekost. Een goede les, want met het team heb-
ben we ervaren dat we ons moesten gaan voorberei-
den op de toekomst.

Helaas is de berichtgeving in Nederland wat Israël 
betreft een zorgelijke zaak. Een voorbeeld daarvan 
zagen we begin november toen Israël besloot huizen te 
bouwen in Jeruzalem en de hele wereld daarover viel. 
In dezelfde periode besloot Egypte 800 woningen te 
slopen en de bewoners gedwongen te laten verhuizen 
om zo de grens met Gaza beter te kunnen beveiligen. 
En nu is het stil in de media. En zo zijn er continu 
voorbeelden van hoe de wereld Israël bekritiseert. In 
gesprekken met anderen merken we steeds weer dat 
de meesten helemaal niet weten wat er écht speelt.

Daarom is het van groot belang dat de Waarheid ge-

sproken wordt. Met Radio Israël willen we daar 
aan meewerken. Door de juiste berichtgeving te 
brengen, maar ook met Bijbels onderwijs en door 
allerlei andere programma’s. We zijn nu aan het 
bidden hoe we verder moeten, met welke par-
tijen we kunnen samenwerken, voor uitbreiding 
van het aantal programma’s, voor meer vertalers 
en voor meer financiën. We zullen een aantal 
investeringen moeten doen om in de toekomst 
LIVE te kunnen schakelen naar Israël als het 
nodig zal zijn. Helaas hebben we niet genoeg 
middelen om die stappen te zetten. 

Nu heb ik het over allemaal bedrijfsmatige zaken 
gehad, maar ons werk is een geestelijk werk 
en we willen bezig zijn met dat wat de God van 
Israël ons vraagt. 

Psalm 127 (HSV) schrijft: “Als de HEERE het 
huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn 
bouwers eraan; als de HEERE de stad niet 
bewaart, tevergeefs waakt de wachter.”

Een belangrijke boodschap voor ons werk. We 
kunnen allerlei plannen maken, we kunnen gaan 
bouwen, maar als het niet Zijn werk is, dan 
zwoegen we tevergeefs. Jesjoea leert ons te bid-
den: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw 
Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook 
op de aarde…”

Met Pillar of Fire verlangen we om Zijn wil te 
doen, om te vertellen dat Zijn Koninkrijk zal 
komen en dat Israël en Jeruzalem hierin cen-
traal zullen staan. Wij willen meewerken aan de 
juiste berichtgeving en wat Gods Woord hierover 
vertelt.

Bidt u met ons mee?

Jack van der Tang
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Agenda
Komende activiteiten van Pillar of Fire
• Dinsdag 18 november 2014: drs. Jacob Keegstra, 

van de Intern. Chr. Ambassade Je-
ruzalem. Den Haag, PoF-centrum, 
Kerketuinenweg 10, 20.00 uur, 
(met  Live-streaming.)

• Ma. 1 t/m 3 december 2014: 
Eliezer Braun en Shay Attias, van 

Shuva Israel. Zie voor info www.pillaroffire.nl.

Dinsdag 2 dec: Den Haag, 20.00 uur, Kerketuinenweg 
10 (met  Live-streaming.)  

Woensdag 3 dec: Dordrecht, 20.00 uur, Opstandings-
kerk, Groen van Prinstererweg 66. 

(Er zijn meer spreekbeurten, kijk 
hiervoor op www.pillaroffire.nl.)

• Voor de periode januari t/m 
juni 2015 verwachten we de vol-
gende gastsprekers/musici:

Stan Goodenough, Samuel Abraham, Richard en  
Carolyn Hyde, Mike Fryer, Lars Enerson en David Silver. 
We houden u op de hoogte!

Elke vrijdagavond (en op zaterdag en zondag) 
kunt u luisteren naar een studie uit de Torah. 
Deze studies worden gepresenteerd door vier 
vaste presentatoren. Om hen wat meer bij u 
bekend te maken, legden we hen een paar vragen 
voor. De complete interviews vindt u op www.
radioisrael.nl, onder “Radio Israel Nieuws”, hier 
volgen enkele citaten daaruit.

Sieb Buiten: “Leven uit de Torah is niet het naleven 
van een stel regels. Niet de letter 
maar naar de Geest. Dat betekent 
voor mij in ontspannenheid Gods 
levenslessen leren toepassen in het 
leven. In onze maatschappij bete-
kent dit onze maatschappelijke orde 
vervangen door de orde van God 

(shabbat/feesten). Dat is revolutionair en dus niet 
altijd gemakkelijk, dat gaat in tegen lang gegroeide 
tradities. Maar ik merk wel dat op elke daad van 
gehoorzaamheid aan Gods orde een zegen rust.” 

“De Torah is het meest bijzondere in de Bijbel. Alle 
Geschriften, Profeten en Brit Chadasja (NT) verwij-
zen allemaal naar die Torah die door God zelf aan 
Mozes werd gegeven. Jeshua zei: de Geschriften 
getuigen van Mij. Het is een uitdaging om Jeshua te 
ontdekken in de Torah en daarvan te mogen getui-
gen.”

Rob Duijzer: “Voor mij is de Torah een ‘way of life’ 
geworden. De diepste betekenis ervan zien we in 
Spreuken 1:8,9 “Mijn zoon, luister naar de vermaning 

van je vader en veronachtzaam het onderricht 
(torah) van je moeder niet, want ze zijn een 
bevallige krans om je hoofd en schakels om 
je hals.” Sinds ik geraakt ben door de liefde 
van de Vader door Jezus, heb ik Zijn Torah 
lief gekregen. Het motiveert mij, omdat het de 
weg wijst naar Zijn Koninkrijk.

Maar wel vanwege mijn gebreken in een voortgaand proces 
van verandering in Zijn liefde en vergeving. Alleen mogelijk 
door Zijn Geest in mij. Anders wordt leven uit de Torah een 
wettisch kunstje, dat leidt tot mislukking.”

Sybe de Vos: “Ik ben een gelovige uit de volken, een halve 
Fries. De Joodse apostelen hebben destijds 
tijdens de vergadering in Jeruzalem een 
minimumset aan geboden voor mij bepaald. 
Als ik meer wil (en dat wil ik) dan mag ik 
Mozes lezen om te proberen te verstaan 
wat dat voor mij, voor ons, betekent. Dat is 
niet altijd even simpel. Hoe is in de loop van 

de tijd de Tora uitgelegd en toegepast? Hoe deed Jesjoea 
dat? Hoe deden de apostelen dat? En hoewel we ontzaglijk 
veel van de rabbijnen kunnen leren, kunnen we alles niet 
zomaar eventjes ‘overnemen’.  
We moeten ervoor waken om ‘joodje’ te willen spelen, en op 
een authentieke manier onze eigen plaats in het geheel ont-
dekken. Dat neemt niet weg dat wij (mijn vrouw en ik) in de 
loop van de tijd steeds meer ruimte zijn gaan geven voor de 
sjabbat en de feesten met Israël meeleven. 
We moeten niet terug naar Rome, maar 
naar Jeruzalem.”

Robert Berns: “Voor mijn vrouw en mij is 
er altijd een diep besef geweest van een 
continuïteit in het Woord van de Eeuwige. 
Het besef van die continuïteit verdiept 

We hebben in het pand aan de Kerketuinenweg 10 
in Den Haag veel mooie CD’s, Boeken, Sieraden, di-

verse Wijnen, Kaarten etc. U bent welkom te komen 
kijken! Op dinsdagen en donderdagen 10-16 uur.

van de Intern. Chr. Ambassade Je
ruzalem.
Kerketuinenweg 10, 20.00 uur, 
(met 

•
Eliezer Braun en Shay Attias, van 

Sieb Buiten: “Leven uit de Torah is niet het naleven 
van een stel regels. Niet de letter 
maar naar de Geest. Dat betekent 
voor mij in ontspannenheid Gods 
levenslessen leren toepassen in het 
leven. In onze maatschappij bete
kent dit onze maatschappelijke orde 
vervangen door de orde van God 

(shabbat/feesten). Dat is revolutionair en dus niet 

van je vader en veronachtzaam het onderricht 

Sybe de Vos: “Ik ben een gelovige uit de volken, een halve 
Fries. De Joodse apostelen hebben destijds 
tijdens de vergadering in Jeruzalem een 
minimumset aan geboden voor mij bepaald. 
Als ik meer wil (en dat wil ik) dan mag ik Als ik meer wil (en dat wil ik) dan mag ik 
Mozes lezen om te proberen te verstaan 
wat dat voor mij, voor ons, betekent. Dat is 
niet altijd even simpel. Hoe is in de loop van 

-

“Voor mij is de Torah een ‘way of life’ 

We moeten niet terug naar Rome, maar 
naar Jeruzalem.”

Robert Berns:
Vind ons (leuk) opVind ons (leuk) op

Stan Goodenough 
(ICZC)

David 
Silver (Out 
of Zion 
Ministries)
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verlening

Sinds woendagavond 24 september 2014 is het 
Joodse jaar 5775 begonnen, met Jom Teruah 
(Dag van de Bazuinen) c.q. Rosh Hashana. In 
Israël is tevens voor het eerst officieel een 
Sabbatsjaar (“Shmita”) ingesteld voor de 
landbouw! Zij die er het geloof voor heb
ben en dit komend jaar hun land braak 
laten liggen, ontvangen een tegemoet
koming van de Israëlische overheid.  
(bron: Israel Today, 8 juni 2014) ■

zich in het beter verstaan van wat de vernieuwing van de 
voorwaarden bij het eerste Verbond inhoudt. Yeshua is Heer 
van de Sabbat en vervulde alle gedenkdagen in de voor-
jaarsfeesten en in de najaarsfeesten. De voorjaarsfeesten 
kennen we voor een deel, die wijzen echter heen naar de 
najaarsfeesten. Wat betekent dat in de geloofspraktijk? Dat 
wij daar vorm aangeven op een wijze die het vernieuwde 
verbond aanreikt. We nemen de overleveringen en gebrui-
ken van de Joden niet over of er moet een duidelijke basis 
in het geschreven Woord voor te vinden zijn. Dat is een 
soms wat lastige zoektocht maar wel één die je geloofsleven 
voortdurend verrijkt en vernieuwt.” Lees meer op de site!

Simone Hopman is inmiddels coördinatrice voor Radio 
Israël. Zij onderhoudt contact met de andere presentatoren, 
verzorgt (mede) de wekelijkse programmering zodat u op de 
verwachte tijd naar onze programma’s kunt luisteren, houdt 
actief de Facebookpagina voor Radio Israël bij én maakt 
haar eigen wekelijks programma “Tikvah” (hoop), o.a. elke 
donderdag te horen om 21.00 uur.
 
De site www.radioisrael.nl is recent weer bijgewerkt:
• u kunt nu via een popupscherm live naar de zender luiste
ren en tegelijk lezen en bladeren op de site 
• aangepast voor gebruik op smartphone en tablet 
• u kunt terugzien welke nummers het laatst afgespeeld zijn.

Elke vrijdag plaatsen we een citaat en het complete bericht 
van onze columnist Tuil Spiegel, uit zijn ZesdeDagBericht.

Op de site vindt u onder het actuele Programmaoverzicht, 
ook het laatste Facebookbericht. Deze berichten worden 
verzorgd door Simone Hopman. ■

OPROEP: We zoeken vertalers en redactionele hulp! 
Zijn er onder u mensen met:  
a. interesse in het actuele nieuws uit en rond Israël;  
b. in bezit van computer en vaardig met een tekstverwerker 
(b.v.k. Word) en e-mail 
c. vaardig met Engels en Nederlands. 

Wij zoeken mensen die kunnen helpen met het 
bijhouden en verzamelen van relevante, actu-
ele nieuwsberichten (vaak Engelstalige bronnen), 
die goed kunnen vertalen (Eng-Ned) en redactio-
neel bewerken tot goed opleesbare artikelen voor het 
radioprogramma Frontline Israël. Onze wens is ook te 
komen tot een kort (5 min.), dagelijks nieuwsbulletin.

Voelt u zich aangesproken?  
Mail svp naar info@radioisrael.nl! ■

Goederen laden in Den Haag 
(foto’s: PoF)

Project: Hulptransporten ism Nachamu
Hebt u tijd en energie over, en woont u niet al te 
ver van Weesp?

Max en Esther Veenstra (vader en dochter) runnen 
een organisatie die allerlei hulpgoederen overal 
vandaan ontvangen en transporteren naar Israël en 
OostEuropa. 

Elke dinsdag en woensdagochtend wordt er gesor
teerd (09.00  12.00 u.) De goederen gaan nu vooral 
naar Israël, Oekraïne en WitRusland, maar ze 
verwachten dat er meer landen bijkomen. 

Locatie: Rijnkade 12 in Weesp.

Mocht u weleens tijd hebben om mee te sorteren 
en in te pakken, neem dan contact op met Esther 
( esther@hrif.nl, tel. 06 22789971). De werkzaam-
heden zijn het afknippen van labels, kleding ontdoen 
van plastic en hangers, etc. Elk land stelt z’n eigen 
eisen waaraan voldaan moet worden (wel of geen 
labels, enz.) Ook zijn mensen nodig die de dozen 
dichtplakken, wegen en op de pallets zetten.

Dit jaar (2014) zijn er vanuit onze loods al div. truck
ladingen verscheept naar Israël, 6 naar Oekraïne, 1 
naar Bosnië en 1 naar Polen. Alles gaat naar Joodse 
gemeenschappen. ■
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Colofon
Stichting Pillar of Fire
Postbus 53523, 
2505 AM Den Haag 

Tel. 070-4040004
www.pillaroffire.nl
info@pillaroffire.nl
IBAN: NL 89 INGB 0009 3110 97
BIC: ING B NL 2A

Directie: Jack van der Tang
Bestuur: 
Bastiaan Los
Ds. Wim ten Voorde
Cees van der Horst

Concert Corry Bell en Lev Shelo
Op donderdagavond 17 juli jl. vond in ons centrum 
een bijzonder concert plaats van deze zangeres uit 
Californie (met deels Nederlandse wortels) en haar 
band. Die avond wilden we ook uitzenden via Live
streaming, maar door nog altijd onbekende oorzaak, 
lukte het niet om beeld door te geven, alleen geluid. 

Diezelfde 17e 
juli, vlak voor 
het concert zou 
beginnen, vond 
ook het tragische 
ongeluk plaats 
met het Malei
sische toestel 
MH17, waarbij 

198 Nederlanders het leven verloren. Soms weten 

Vlnr: Mark 
Keller, 
Corry Bell, 
Rebekkah 
Keller, 
Michaela 
Bell, 
Steven 
Keller. 
Foto’s: 
Karel van 
Essen

Diezelfde 17e 
juli, vlak voor 
het concert zou 
beginnen, vond 
ook het tragische 
ongeluk plaats 
met het Malei
sische toestel 
MH17, waarbij 

we niet, wat er allemaal speelt. Maar 
ondanks alles was het een gezegende 
avond!     

We hebben nog een aantal exem
plaren van hun recente CD beschik
baar: “Proclamation”, € 12,50 (excl. 
verzendkosten). Interesse? 
Mail naar info@pillaroffire.nl. ■

Op donderdagavond 26 juni 2014 organiseerden we een 
speciale benefietavond, waarvan de opbrengst ten goede 
kwam aan noodzakelijke beveiligingsmaatregelen voor de 
orthodoxJoodse gemeente te Den Haag en hun nieuw te 
(ver)bouwen Centrum voor Haagse Jiddisjkait. 
Zonder meer een gezegende samenwerking! Sacha van Ra-
venswade (l) zong klassiekers, chazzanoet, begeleid door 
pianist Kimball Huigens. De opbrengst was bemoedigend! ■

Gebedsdagen 24 t/m 26 september
Met het oog op de ontwikkelingen in de wereld en 
het MiddenOosten organiseerden we samen met 
anderen drie gebedsdagen in september. De gebeds
avonden vielen op Dag v.d. Bazuinen/Rosh haShana. 
Hieronder enkele citaten uit een terugblik op de 
gebedsdagen van Mochtar Essid van Cornerstone 
Ministries:

“We waren blij met de deelname aan de 3 avonden 
van gebed die tijdens het Feest van de Bazuinen 
(ook wel bekend als: Rosh Hashana) van 24-26 
september 2014 werd georganiseerd. We baden 
deze avonden voor Israël, het Midden-Oosten en ons 
eigen land.

De organisatie voor deze activiteit was niet vanzelf-
sprekend en ook niet eenvoudig. - Dat het uiteindelijk 
toch kon plaatsvinden weerspiegelde de Hebreeuwse 
term: ECHAD, één in veelkleurige diversiteit. We wa-
ren blij met de mogelijkheid die Pillar of Fire ons bood 
om de avonden via Live-Streaming uit te zenden en 
er deden door heel Nederland 50 groepjes mee.

En ik roep iedereen op om paraat te staan om als 
God ons roept, opnieuw, ondanks onze menings-
verschillen en eigen kenmerken, samen te bidden 
dat Gods Koninkrijk doorbreekt en ons hart en onze 
acties samen vallen met Zijn plan. Totdat we de over-
winning zien die onze Opperbevelhebber al behaald 
heeft!” 

Op woensdag 24 september sprak Jaap Bönker over Gods 
Feesten. Zijn spreekbeurt is op donderdagavond 25 sept. 
uitgezonden door Radio Eenhoorn, een regiozender met 
voornamelijk luisteraars in noordoostFriesland, in het 
programma “Tichterby”. Ook werden we vooraf gebeld door 
de redactie van “EO-radio 5”, die aandacht besteedde aan 
gebed voor de christenen in Irak en Syrië, en werd Jack van 
der Tang kort door hen geïnterviewd. ■


