Pillar of Fire

Jan van Winsum
Er wordt mij regelmatig gevraagd: “Wat heb je toch met
Israël?” Om daar zo een kort antwoord op te geven is
vaak moeilijk. Hoe kun je de door God gegeven liefde
voor Zijn volk eenvoudig uitleggen? Toch zal ik dat nu
proberen.
Als ik de Bijbel lees, dan zie ik dat God zo’n bijzonder plan
met de mens heeft, dat Hij het liefste dat Hij had/heeft,
gegeven heeft voor ons/mij, Zijn eniggeboren Zoon Yeshua.
Wat we ieder jaar mogen gedenken en vieren met Pesach:
Hij heeft de dood overwonnen!
En God heeft ook een plan met Zijn volk.
‘Zo zegt de HEERE: “Mijn zoon, Mijn eerstgeborene is
Israël” ‘ (Ex. 4:22).
‘Hij heeft een volk uitgekozen om Zijn kind te zijn’
(Deut. 7: 6-8).
De profeten sluiten zich hierbij aan:
‘Want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij’ (Jer. 31:9).
In Hosea lezen we: ‘Toen Israël een kind was, had Ik hem
lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.’
Deut. 32:10: ‘Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij
beschermde hem als Zijn oogappel.’
Door het hele 1ste Testament zie ik Zijn liefde voor Zijn volk,
lees bijvoorbeeld de profetie van Hosea maar.

Zoals ik al schreef komt Israël steeds meer alleen
te staan in een wereld vol haat. De dreiging vanuit
Iran, en hoe ontwikkelt zich de situatie in Syrië? De
duizenden raketten die vanuit Gaza en Libanon op
Israël gericht staan. Maar ook buiten Israël zijn de
Joden niet veilig, denk aan de recente schietpartij in
Toulouse. Het Knessetlid Yakov Katz riep de Franse
joden op om naar Israël te emigreren.
Israël heeft ons nodig, heeft mensen nodig die hen
bemoedigen en steunen en zoals de Canadese
minister van Buitenlandse Zaken Baird zei tegen
president Peres: “Israël heeft geen betere vriend dan
Canada, Canada staat niet achter Israël maar staat
schouder aan schouder met Israël”.
Ja, Israël heeft mensen nodig die hen steunen in
Woord en Daad. Zo moeten en willen we als Pillar of
Fire schouder aan schouder met Israël staan. Door
middel van RadioIsraël.nl actuele en juiste berichtgeving geven over, maar ook vanuit Israël. Met de
Pillar of Fire-avonden onderwijs geven over Israël en
over Gods plan met Zijn volk. Met de projecten willen
we Israël steunen met geld en goederen. Maar in dit
alles blijft gebed voor Gods Volk het allerbelangrijkst,
vandaar ook iedere week een gebedsuur via RadioIsraël.nl.
Kortom: Israël heeft ons nu meer nodig dan ooit
tevoren.
(Jan van Winsum is sinds 2012 voorzitter van het
bestuur van Pillar of Fire).
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Wat heeft Israël met ons?
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In Romeinen 11: 17-18 staat geschreven dat wij,
gelovigen uit de heidenen, loten zijn van de wilde
olijfboom, geënt op dé olijfboom en dat we deel
gekregen hebben aan de wortel en de ‘vettigheid’ van
de olijfboom.
Wij dragen niet de wortel, maar de wortel draagt ons.
Wij mogen deelgenoot zijn van de sappen van de
olijfboom en meegenieten. Nu wij als wilde takken
geënt zijn op de olijfboom, bevinden wij ons tussen
de echte takken en als we zien hoe deze te lijden
hebben, dan lijden wij vanzelfsprekend mee.
Wereldwijd neemt het antisemitisme toe en uiteindelijk gaat het tegen de God van Israël. Ik zie en
voel dat mijn Joodse familie lijdt en daarom lijd ik
mee. Toen ik vroeger op school zag dat mijn zusje
of broertje iets werd aangedaan, kwam ik hen direct
helpen. Zo zie ik het nu ook met Israël. De haat en
pijn die hen worden aangedaan voel ik ook en ik wil
hen helpen door woorden en daden.
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Wat hebben we met Israël en wat heeft Israël
met ons?

Nieuwsbrief

Agenda
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Komende activiteiten van Pillar of Fire

Vrijdag 27 april: Katwijk, 19.30 uur, Prins Hendrikkade
11a (gebouw St Zout)

• Van 21 t/m 29 april: tournee Jan-Willem v.d. Hoeven
van het International Christian Zionist Center (ICZC)

Zaterdag 28 april: Barendrecht, 13.00 uur, Gemeente
Gods Genade, Boerhaavelaan 23. I.v.m. de beschikbare
ruimte aanmelding verplicht! Tel. 0180 617822
(kantoortijden)

Zaterdag 21 april: Drachten, 10.00
uur, Messiaanse Gemeente Mayaan
Yeshua, Berglaan 10 (kapelkerk)

Zaterdag 28 april: Lelystad, 20.00 uur, Meerkoetenweg
18 (huissamenkomst)

Zaterdag 21 april: Rotterdam, 19.30
uur, Filadelfiacentrum, Espelo 99,
Rotterdam-Zuid (bij metrostation
Slinge); aanmelden verplicht: Rob
en Joke Hietbrink, tel 010-482 7766, of robson1951@
gmail.com
Zondag 22 april: Punthorst, 10.00 uur, De Terebint,
Puntweg 9
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Maartensdijklaan 126

Zondag 22 april: De Westereen (Zwaagwesteinde)
19.30 uur, Pinkstergemeente Filadelfia, Suder Stasjonsstrjitte 16
Maandag 23 april: Renswoude, 20.00 uur, Utrechtseweg 8 A, i.s.m. Nachamu Nachamu Ami
Dinsdag 24 april: Hattem, 20.00 uur, Emmaüskerk,
Dorpsweg 27
Woensdag 25 april: Dordrecht, 20.00 uur, Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66
Donderdag 26 april: Den Haag, 20.00 uur, Vredekerk,

Zondag 29 april: Rotterdam, 13.30 uur, Firekerk (Salvatorkerk), Mozartlaan 25
Zondag 29 april: Arkel, 19.30 uur, Messiaanse gemeente Beit Nitzachon, Vlietskade 7005

• Van 18 t/m 21 juni komt bijbelleraar Ariel Keren Or voor een
aantal spreekbeurten.
Maandag 18 juni: Renswoude,
20.00 uur, Nachamu Nachamu
Ami, Utrechtseweg 8A
Dinsdag 19 juni: Hattem, 20.00 uur, Emmaüskerk,
Dorpsweg 27
Woensdag 20 juni: Dordrecht, 20.00 uur, Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66
Donderdag 21 juni: Den Haag, 20.00 uur, Vredekerk,
Maartensdijklaan 126.
Mei: info volgt. Zie de website.

Pillar of Fire in uw woonplaats?
Pillar of Fire organiseert maandelijks Israëlavonden
en doet dat minimaal in 4 vaste plaatsen. De afgelopen tijd krijgen we steeds meer verzoeken uit het
hele land om ook eens een Israëlavond in hun woonplaats organiseren. Helaas is dat niet altijd mogelijk.
Het bestuur van Pillar of Fire heeft de afgelopen
periode nagedacht hoe we de Israëlavonden kunnen
uitbreiden en zo tegemoet kunnen komen aan de
verzoeken uit het land. Daarom hebben we besloten
om in het nieuwe seizoen huisgroepen in het land te
gaan starten. We zoeken mensen die dit willen opzetten, en die in het bezit zijn van een goede computer,
internetverbinding, en beamer met een scherm.
We willen dan op één vaste avond (waarschijnlijk
de maandagavond van een serie avonden van een
tournee) via internet gaan uitzenden.
Wilt u een huisgroep opzetten?
Neem dan contact op met Pillar of Fire,
info@pillaroffire.nl of bel 070 4040 004.

De programmering van onze internetradiozender wordt
gestaag uitgebreid. Momenteel zenden we diverse programma’s uit, zoals actualiteiten afgewisseld met muziek in
“Frontline Israel”, twee bijbelstudieprogramma’s, en een live
gebedsuur. Alle programma’s worden op andere tijdstippen
herhaald.
Ook zijn we vanaf 31 maart gestart met het herhalen van
programma’s om 02.00 uur ‘s nachts, speciaal met het oog
op onze luisteraars in de Verenigde Staten, Suriname en de
Antillen.
De belangstelling voor het radiostation groeit, momenteel
zien we luisteraars uit 60 verschillende landen! Waarbij
opvallend veel uit bijvoorbeeld Nepal. Tweede is de VS.
Ook komen er veel reacties, met name ook op het live Gebedsuur (met Wiert Douglas). RadioIsrael.nl heeft inmiddels
geadverteerd in Israël Aktueel, een een flinke stapel flyers
laten drukken om uit te delen.
Mocht u daarvan een aantal willen hebben om uit te delen,
neem dan contact met ons op!

Vrouwenopvang op de Carmel
De Messiaanse gemeente Ha Carmel in Haifa bestaat al
meer dan 20 jaar. In de loop van de tijd zijn er diverse
Joodse en Arabische gemeenten ontstaan en kent de
gemeente vele bedieningen.

Rita Tsukahira heeft de leiding van
deze bediening.

Enkele bewoonsters van het
Vrouwenhuis

Onderscheiding
Rita kreeg onlangs een onderscheiding voor de
manier waarop de vrouwen en kinderen zijn opgevangen. Het kreeg veel media-aandacht. Bij ieder
interview eiste Rita dat duidelijk vermeld zou worden
dat het werk onder de vluchtelingen werd gedaan in
Naam van Yeshua. En zo kwam de eer toe aan Hem.
Op dit moment wonen er 15 vrouwen en 25 kinderen
in het vrouwenhuis.

Soedanese kinderen

Rita groeide op in een Joods gezin in New York. Ze leerde
Peter kennen en nadat ze getrouwd waren, kwamen ze met
veel omwegen in Israël. Samen met David en Karen Davis
hebben ze de Carmelgemeente opgericht. Ze wilde graag
vrouwen helpen, omdat de Bijbel zegt dat de Heer een
schuilplaats wil zijn in tijden van moeite en problemen. Juist
dan kunnen we altijd bij Hem terecht. Toen stuurde God
vrouwen uit Soedan, Darfur en Eritrea.
‘Het begon eigenlijk al in 2006 toen de Grenspolitie mij
belde en vroeg of we vluchtelingen wilde opnemen uit Afrika.
Or ha Carmel, het gebouw waar de
vrouwen en kinderen wonen

Een groot aantal van de kinderen zijn wees, omdat
ze hun ouders tijdens de vluchtreis hebben verloren.
Als u dit project wilt steunen, wilt u dan bij uw gift
vermelden ‘Vrouwenhuis’.
Namens Rita, de vrouwen en kinderen... bedankt!
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Een jaar of vier geleden kreeg het vrouwenhuis in heel
Israël veel aandacht door de opvang van gevluchte vrouwen en kinderen uit Soedan. Vele mensen ontvluchtten het
geweld in Darfur en de zuidelijke provincies van Soedan
en gingen dan te voet naar landen als Kenia en Egypte. In
Egypte waren ze niet welkom en de politie maakte jacht op
deze mensen. Een onbekend aantal werd teruggestuurd
naar Soedan, anderen kwamen om in gevangenissen. Weer
anderen vluchtten verder naar het oosten, naar Israël.
Ze hadden weinig rechten en niemand wilde ze opnemen.
God leidde het zo dat een aantal vrouwen en kinderen opgevangen kon worden in het vrouwenhuis.

De vrouwen
wonen nu in het
Vrouwenhuis,
ze hebben stuk
voor stuk de
verschrikkelijkste vluchtverhalen.

3

Rita Tsukahira

Het vrouwenhuis is gebaseerd op
Psalm 46 waarin staat: “Onze God is
voor ons een veilige schuilplaats, een
betrouwbare hulp in de nood.”

Ze zeiden erbij;
“Als jullie het
niet doen moeten ze naar de
gevangenis”…’
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Elk jaar zijn er een aantal conferenties en studieweken. Er is
een Opvangcentrum voor ex-verslaafden ‘Huis van Overwinning’ (Beit Nizachon). Ook een winkel
in Haifa met tweedehands goederen
en kleding. Er zijn hulpprojecten voor
de armen en behoeftigen. En er is
een opvanghuis voor vrouwen.

Hulp
verlening

Vrijwilligers met groene vingers
gezocht!!

Als 20 mensen zich zouden aanmelden, zouden we al heel
blij zijn.
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Van 9 t/m 13 juli 2012 willen we de Joodse begraafplaats in Wassenaar gaan opknappen. Deze is erg
toe aan een flinke onderhoudsbeurt.
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Wilt u meer informatie, of u al opgeven?
Neem contact
op met Jack van
der Tang, tel
070-4040004,
info@pillaroffire.nl

De Joodse gemeenschap is erg bemoedigd door dit
initiatief. Het is de bedoeling dat het toegangshek
wordt geschilderd, het pad heeft nieuwe bekleding
nodig (schelpen), er moeten bomen gesnoeid worden
en heggen bijgeplant.
Al met al véél werk, waarvoor véél helpers nodig zijn!

Reis naar Oekraïne 30 apr t/m 4 mei
In de maand mei is een reis gepland naar Oekraïne,
i.s.m. Nachamu Nachamu Ami. Jack, Inge, Matthijs
en Sem van der Tang, Max en Lida Veenstra van
NMV Transport, en een verslaggever van de Joodse
Omroep (radio) hopen samen diverse projecten,
waaronder Joodse gemeenschappen te bezoeken.
Tegelijkertijd zal er vanuit Nederland een vrachtwagen rijden, volgeladen met hulpgoederen. Aangekomen in Oekraïne wordt deze dan mede uitgeladen
door het reisgezelschap. De verslaggever van de
Joodse Omroep wil tijdens deze reis een reportage
maken over wat christenen zoal doen voor Israël en
het Joodse volk.
Wilt u dit project financieel ondersteunen? Zie www.
pillaroffire.nl, of www.radioisrael.nl, en doneer via
iDeal. Alvast hartelijk dank!

“Blaast de sjofar”
De eerstvolgende uitgave
willen we ook in het Engels
uitbrengen!
Meld u aan voor het blad via
www.pillaroffire.nl.

‘Help Pillar of Fire op internet!’
‘Like’ (Vind ik leuk) of retweet onze artikelen op Facebook en Twitter.
Dit helpt om onze site hoger te krijgen op Google-zoekresultaten... ! 
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