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Messias-
belijdende 

Joden tijdens 
de holocaust



De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden  
werd in 1999 opgericht. Inmiddels wordt 
er steun gegeven aan 25 projecten! Wilt 
u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?  
Mail naar info@messiasbelijdendejoden.nl
Volg ons op facebook of bekijk onze website 
www.messiasbelijdendejoden.nl

P.S.  Wij wijzen u op ons privacy-statement 
op de website

Postbus 22
3860 AA Nijkerk
KvK Amersfoort 
320 76147

Voor het opgeven als donateur en voor 
adreswijzigingen, neem contact op met:

Dhr. G.J. Gersie
Simon Vestdijkstraat 133
3842 LK Harderwijk
T 0341 - 421 181
E  info@messiasbelijdendejoden.nl

Voor het aanvragen van een 
spreekbeurt of presentatie:

Marco Daudeij
T 06 33846305 
E spreker@messiasbelijdende joden.nl

De bestuursleden van de Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden:

Ds. E. van den Noort, Emst - voorzitter
Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk - secretaris
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk

Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk
Ds. W. van Dijk, Kampen
Ds. H. de Graaf, Urk
Dhr. G. Kok, Apeldoorn
Ds. C.J. Overeem, Zegveld
Dhr. D.C. van Voorthuijsen, Groot-Ammers
Ds.  H. van der Ziel, Veenendaal

Stort uw gift op NL90 RABO 0377 8534 96  t.n.v. 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

En Zijn belofte dat in Abraham al de volken van de aarde gezegend zullen 
worden, doet Hij gelukkig nog steeds gestand. Kerst ligt achter ons, 
Simeon zong het toen Hij het Kind in zijn armen had: “Een licht (het Licht) 
om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken”!

Eén van mijn medereizigers – ds. H. van der Ziel – blikt in deze Immanuël, 
al kan niet alles verteld worden, met ons terug op de reis. Onze doelstelling 
komt er overduidelijk in naar voren: we steunen gemeenten, doen aan 
diaconaat en geven toerusting. Bij één van de projecten krijgen we een 
inkijkje van binnenuit: Beit HaYeshua.

Pieter Siebesma neemt ons weer mee door de geschiedenis van de 
Messiasbelijdende Joden en beschrijft hun positie in Duitsland (!) ten tijde 
van de Holocaust. 

Verder maakt u in deze Immanuël in het kort al kennis met onze nieuwe 
directeur. In een volgende editie geven we hem nog meer een gezicht.

Laten we vooral ook de uitnodiging van de meditatie ter harte nemen: Wilt 
u aansluiten in de stoet van de Heere Jezus? Ik heb ze ontmoet in Israël, 
broeders en zusters die aansluiten, maar daar een hoge prijs voor moeten 
betalen. Laat ze niet alleen. Laat vooral Jezus niet alleen. In Zijn nabijheid 
horen we het: ‘Mijn shalom wordt werkelijkheid’. De volken ook. 

Shalom!

Redactioneel

Wat is het een voorrecht om 
de Messiasbelijdende Joden te 
ontmoeten. Bij het schrijven 
van deze berichten ben ik 
net een dag terug uit het 
land dat God voor eeuwig en 
Abraham heeft beloofd. 

Ds.  E. v.d. Noort

P. van den Ent, Veenendaal - penningmeester

Legateren
Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw tes-
tament, maar wilt u daarbij het werk ten dienste van de 
Messiasbelijdende Joden in Israël niet vergeten? 

Om de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in uw testament 
of wils beschikking op te nemen, dient u de volgende zin op te 
nemen: Ik legateer vrij van rechten aan de Stichting Steun 
Messiasbelijdende Joden te Nijkerk een bedrag van  € ___________ 
om te worden afgegeven drie maanden na mijn overlijden.



Gemeenten
De Heere werkt in Israël! Tien voorgangers hebben we 
gesproken. Avraham Benhod uit Adumim, nabij Jeruzalem, 
begon 13,5 jaar geleden met Bijbelstudies in zijn huiskamer. 
Nu bezoeken zo’n 100 bezoekers de diensten. Een ouder 
echtpaar, van Russische komaf, getuigde onlangs dat Jezus 
hun Koning is. Op de Sjabbat bezochten we de gemeente in 
Haifa met voorganger Leon Mazin. Deze gemeente bestaat 
voor het grootste gedeelte uit Russische immigranten. Het 
Woord werd bediend uit de eerste Petrusbrief, waarna het 
Heilig Avondmaal gevierd werd. Een bloeiende gemeente 
met o.a. een gaarkeuken. Ook in Nahariya groeit de gemeente 
gestaag. Voorganger Michael Nissim is Bijbelgetrouw en 
heeft ook oog voor ontwikkelingen op landelijk niveau. 
Verder ontmoetten we in Karmiël Jossi Ovadia, voorganger 
van de gemeente HaDerech (de Weg). Ook hier zien we dat 
het mosterdzaad een geweldige uitwerking heeft gehad.

Diaconaat
De stichting heeft tevens als doel diaconale projecten te 
steunen. Zo bezochten we de zeer bevlogen Sandy Shoshani, 
directeur van Be’ad Chaim. Zij zet zich in voor het ongeboren 
leven om abortussen te voorkomen. Zo zijn door de jaren 
heen 2500 kinderen gered! De dragende kracht onder het 
werk is het gebed. Via de website worden veel Joden bereikt 
en staat Be’ad Chaim (betekent: voor het leven) klaar om 
moeders op te vangen en te begeleiden. 
Niet ver van Jeruzalem, in Pisga Zaëv, is een afkickcentrum 
voor drugsverslaafden. U kunt er in deze Immanuël meer 
over lezen. Naar schatting zijn er 25 afkickcentra in Israël die 
door Messiaanse Joden/Christenen aangestuurd worden. 

Ook in Dimona werkt de Heere. Hoewel er veel tegenstand is 
van de Orthodoxe Joden (ze staan echt in de frontlinie), is het 
inloophuis een plaats waar mooie gesprekken plaatsvinden. 

Van 30 januari tot en met 6 februari bezochten 4 bestuursleden 21 projecten 
in Israël. Ds. A. Jonker nam afscheid en introduceerde de nieuwe directeur 

Herbert Bulten. Ds. E van den Noort en ds. H. van der Ziel bezochten voor het 
eerst als bestuurslid de projecten van de Messiasbelijdende Joden.

Werkbezoek
aan de Messiasbelijdende Joden Israël
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Albert en Esther Knoester willen hun werk uitbreiden richting 
armen en verslaafden. Ze doen waardevol werk, maar er komt 
dus veel op af. 

Ebenezer Home in Haifa staat voor een grote uitdaging. Dit 
enige Messiaanse bejaardenhuis met verzorgingsbedden 
staat voor een grote renovatie. De kosten: 6.500.000 dollar. 
Het huis heeft 27 bewoners en kan in de toekomst 78 
bewoners huisvesten. 

Toerusting 
Ook op het gebied van toerusting hebben we verschillende 
projecten bezocht. Zo is er in Jeruzalem de Makor 
HaTikvahschool. De enige Messiaanse school in Israël. 
Honderd kinderen krijgen er les. De financiële bijdrage voor 

ouders is erg hoog. Hulp is ook hier van groot belang: die 
kinderen vormen de maatschappij van straks.

Israël College of the Bible in Netanya vormt studenten. Ook 
geven zij afstandsonderwijs. Via youtube-filmpjes doen zij 
aan evangelisatie en worden veel Joden bereikt. 
Als laatste bezochten we Joël Goldberg van Netivah, een 
organisatie die o.a. jongeren en soldaten toerust om staande 
te blijven te midden van de verleidingen in het leger.
Tijdens het werkbezoek hebben we gezien dat de Heere 
doorgaat met Zijn werk onder de Joden en Messiasbelijdende 
Joden. Blijft u met ons meebidden voor onze Joodse broeders 
en zusters? 
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Elke vrijdag gaat ons evangelisatieteam naar Tel Aviv, een 
grote stad aan de kust van Israël, waar veel verslaafden 
rondhangen in de omgeving van het oude busstation. Veel 
bewoners van ons afkickcentrum in Jeruzalem zijn door het 
evangelisatieteam vanuit Tel Aviv bij ons gebracht. Verder 
komen ze bij ons vanuit heel Israël. Gelovigen en gemeenten 
doen een beroep op ons om deze kwetsbare groep verder 
te helpen. Weer anderen komen uit eigen beweging bij ons. 
Op één of andere manier hebben ze dan van ons gehoord en 
weten ze ons te vinden.

De meeste bewoners van ons afkickcentrum gaan door 
een heel diep dal en vallen soms ook weer terug in hun 
patronen, anderzijds ervaren velen van hen ook de kracht 
van de Heilige Geest wanneer ze terugvallen: dat ze 
geholpen worden omdat er voor hen gebeden wordt. De 
eerste fase van het programma duurt ongeveer twee tot drie 
maanden, afhankelijk van de voortgang van de bewoner. In 
die maanden hebben ze drie keer per dag een Bijbelstudie. 

Ook leren we ze bidden op vaste gebedstijden. Daarnaast 
moeten de handen uit de mouwen. Elke bewoner heeft 
zijn eigen verantwoordelijkheid in het huis, zoals koken, 
schoonmaken etc. In een volgende fase van het programma 
gaan ze in deeltijd werken. Wij hebben een breed netwerk van 
werkgevers die het met hen zien zitten, daardoor kunnen we 
ze altijd wel ergens onderbrengen. Nadat ze ongeveer een 
half jaar aan het programma hebben deelgenomen, mogen 
ze fulltime werken.

Het leiderschapsteam van ‘Beit Hayeshua’ bestaat momenteel 
uit drie broers: Roni, Oleg en Vova. Zij worden bijgestaan door 
broeders die het afkickprogramma hebben afgerond. Zij 
helpen ook om hand- en spandiensten te verrichten in het 
afkickcentrum en in de huizen waar de bewoners verblijven 
tijden de tweede fase van het programma.
Voor ons is het het belangrijkste dat ze een persoonlijke 
relatie met de Heere Jezus krijgen, en dat ze daarin groeien! 
Dan is ons huis pas echt een huis van redding!

Beit Hayeshua
‘Beit HaYeshua’ betekent: ‘huis van redding’. Yeshua is ook de naam voor 

Jezus (Redder). Het doel van ‘Beit HaYeshua’ is het zorg dragen voor 
drugsverslaafden, voor alcoholverslaafden, voor daklozen en andere 

noodlijdende mensen: we willen een middel zijn om hen te brengen tot een 
persoonlijke relatie met de Heere Jezus.

Tina Valinsky

STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN   5



Dr. A. Goedvree,
Uddel

Meditatie
Bij de poorten van Naïn ontmoeten twee stoeten elkaar. De één is 
geschaard rondom een weduwe die haar enige zoon begraaft. Alles 
getuigt daar van de dood. De andere stoet trekt op met Jezus Christus 
Die het evangelie van Gods Koninkrijk verkondigt. Die stoet spreekt 
van het leven. Wat zal er nu gebeuren? Opmerkelijk is het woord 
van Christus tot deze vrouw: ‘Huil niet’. Het zou in alle opzichten 
ongepast zijn geweest, ware het niet dat Hij vooruitgrijpt op dat 
wat komen gaat: de opstanding van haar zoon. Een onuitsprekelijk 
wonder dat de kracht van Zijn verkondiging onderstreept. Tegelijk is 
het een teken van wat Gods Koninkrijk brengt: de opstanding uit de 
dood. 

De reactie van de mensen spreekt boekdelen. ‘Een groot profeet is 
onder ons opgestaan’, zoals eens Elia een zoon van een weduwe het 
leven gaf. En ‘God heeft naar Zijn volk omgezien’. Diep in het hart van 
Israël – Gods volk, de kinderen van Abraham – ligt de overtuiging 
dat hun God de God van het leven is. Daarvan zingen de psalmen, 
daarvan profeteren de profeten en daarvan getuigen de Schriften: 
de HEERE regeert, en waar Zijn Rijk komt, daar komt het leven! Zo 
trekt even later één stoet door Naïn die getuigt van het leven dat de 
God van Israël geeft. 

Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, wordt gekruisigd. 
Daarna draagt een kleine stoet Hem uit om Hem te begraven. Alles 
getuigt van de dood. Maar na drie dagen staat Hij op. Sindsdien 
trekt er een stoet door de wereld achter de levende Christus aan. 
Er is verzoening gedaan en er is overwinning behaald. Hier getuigt 
alles van het leven van God en Zijn Koninkrijk. Deze stoet trekt op 
vanuit Israël, omdat God naar Zijn volk heeft omgezien. Maar ook 
de volkeren van de wereld mogen het nu mee getuigen: ‘een groot 
Profeet is onder ons opgestaan.’ 

Laten ook wij ons in de komende lijdens- en paastijd gelovig 
aansluiten bij deze stoet. 

Een groot  
Profeet is  
onder ons 
opgestaan… 
( Lukas 7: 11-17.)
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H. Bulten (46) uit Putten is met ingang 
van D.V. 1 januari benoemd tot de 
nieuwe directeur van de Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden. 
Hij neemt de verantwoordelijkheid 
over van de huidige directeur 
ds. A. Jonker, die bijna twintig jaar 
aan het roer van deze organisatie stond.

Bulten was regiodirecteur bij hulporganisatie Open Doors. 
Daarvoor woonde hij enige jaren in Israël, waar hij samen 
met zijn vrouw als velddirectie verantwoordelijk was voor het 
werk van Near East Ministry in het Midden-Oosten.

Bulten studeert in deeltijd theologie in Leuven. Hij is gehuwd, 
heeft twee kinderen en is lid van Protestantse Kerk in Nederland. 

De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden werd opgericht 
in 1999 om steun te geven aan Joden in Israël die de Heere 
Jezus erkennen als de beloofde Messias. De stichting geeft 
inmiddels steun aan 25 projecten in Israël en krijgt steun 
vanuit diverse kerken in Nederland.

Herbert Bulten nieuwe 
directeur Stichting Steun 
Messiasbelijdende Joden

De familie De Rover uit Hardinxveld-Giessendam doet met 
veel enthousiasme veel werk voor onze stichting. Ze hebben 
een eigen winkeltje waarvoor ze zowel de inkoop als de 
verkoop zelf verzorgen.

Daarnaast staan ze op verschillende markten. De (netto)
opbrengst is voor onze stichting. Voor de derde keer 
mochten we een mooi bedrag ontvangen. Heel hartelijk 
dank hiervoor.

Hartelijk 
dank!
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Prof. Dr. A. Siebesma

Messiasbelijdende Joden 
in Duitsland tijdens de Holocaust

In 1927 bedroeg het aantal leden van de International Hebrew Christian Alliance 
(de organisatie waarbij die Joodse christenen waren aangesloten die het evangelie 
wilden verkondigen aan hun Joodse volksgenoten, en tegelijkertijd wilden vasthouden 
aan hun Joodse identiteit) wereldwijd 147.000 leden. Daarnaast was er nog een veel 
grotere groep Joden die vanwege economische of vanwege een huwelijk met een 
niet-joodse partner zich hadden laten dopen. Samen met hun afstammelingen, die 
vaak gedeeltelijk Joods waren liep hun aantal in de vele honderdduizenden. Hoe is 
het hun vergaan in de Tweede Wereldoorlog? In dit artikel ga ik in op de grote groep 
Duitse niet-arische christenen en in het volgende artikel komt het lot van de Messias 
Belijdende Joden in bezet Europa, zoals in Nederland, Polen en Hongarije ter sprake.

 Hitler en de Neuren-
berger wetten

In 1933 kwam in Duitsland 
Hitler aan de macht. Al meteen 
werden de eerste anti-joodse 
wetten afgekondigd. In 1935 
werden de Neurenberger 
rassenwetten ingevoerd. Deze 
wetten bepaalden wie wel 
of niet Joods was. Er werd 
onderscheid gemaakt tussen 
“volbloedjoden” (met drie of vier 

Joodse grootouders), 
“halfjoden” (met 

twee Joodse 

grootouders) en “kwartjoden” 
(met één Joodse grootouder).  
Niet godsdienst, maar ras 
en afstamming waren hierbij 
bepalend. Terwijl in het verleden 
men door de doop definitief 
afscheid kon nemen van zijn 
of haar Joodse achtergrond, 
was dat nu niet meer mogelijk. 
Christenen met drie of vier 
Joodse grootouders werden 
evengoed gedeporteerd als 
orthodoxe Joden. Het is duidelijk 
dat de Neurenberger Wetten 
een andere definitie van Jood 
zijn hanteerden dan de Joodse 
gemeenschappen zelf. De 
Halacha (de joodse wetgeving) 
kent niet het onderscheid tussen 
Joden, half-joden en kwart-joden. 
Je bent Joods wanneer je moeder 
Joods is, ongeacht de vader. Een 
deel van de half-joden, nl. zij met 

een Joodse moeder, zijn volgens 
de Halacha Joods, maar liepen 
onder Hitler minder gevaar dan 
de “volbloedjoden”.

Illustratief voor de positie van 
de Messias Belijdende Joden 
in Duitsland is het volgende 
voorval. Vlak nadat Hitler aan 
de macht was gekomen in 1933, 
schreef een man een brief aan de 
Lutherse rijksbisschop. Zijn zoon 
studeerde theologie in Halle, maar 
deze student was gedwongen 
om met zijn studie te stoppen. 
Men had namelijk ontdekt dat 
hij Joodse grootouders had die 
zich indertijd tot het christelijk 
geloof hadden bekeerd. De vader 
vroeg in die brief of de bisschop 
niet een uitzondering voor zijn 
oon wilde maken. Maar hij kreeg 
als antwoord, dat dat onmogelijk 
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was. De vader schreef in een 
brief terug dat nu voor hem de 
Lutherse kerk had opgehouden 
te bestaan. Boven de deur van de 
kerk behoorde te staan: ‘Kom tot 
Mij’, maar dat was vervangen door 
de uitspraak van Dante over de 
hel: ‘Laat alle hoop varen, die hier 
binnen gaat’. 

Veel Lutherse christenen waren 
van mening dat Joden geen lid 
mochten zijn van de kerk.  Toen 
in Silezië een groep Joodse 
mensen had gevraagd om gedoopt 
te worden, wisten een aantal 
kerkenraadsleden dit met succes 
te verhinderen. En dat terwijl op dat 
moment de Duitse regering nog 
geen maatregelen tegen het dopen 
van Joden had genomen en het dus 
nog officieel was toegestaan.

Als eerste werden de predikanten 
van Joodse komaf en zelfs 
predikanten die getrouwd 
waren met vrouwen van 
Joodse komaf ontslagen of 
op non-actief gesteld. Ook 
organisten en andere kerkelijke 
werkers werden ontslagen, 
christelijke verenigingen, 
zoals vrouwenbonden en 
Bijbelstudieverenigingen werden 
gezuiverd. Het hebben van 
één Joodse grootouder kon 
al voldoende reden zijn voor 
ontslag of verwijdering. Zelfs 
kinderen van Joodse komaf 
die op een kleuterschool zaten 
onder het gezag van de Lutherse 

Kerk, werden weggestuurd. 
Veel Joodse predikanten en 
gemeenteleden verlieten daarom 
al in een vroeg stadium Duitsland 
en emigreerden naar Engeland of 
de Verenigde Staten.  

Vlucht en deportatie
Het precieze aantal Joodse 
christenen in Duitsland is niet 
bekend. In 1939 stonden er 
233.646 Joden geregistreerd, 
waarvan ruim 10.000 lid waren 
van de Lutherse kerk en 3000 
Rooms katholiek.  Van de 
52.000 “halfjoden” waren zo’n 
veertigduizend aangesloten bij 
een christelijke kerk. Omdat vanaf 
1933 al meer dan de helft van de 
Joden Duitsland had  ontvlucht, 
zal hun aantal toen ook meer dan 
het dubbele zijn geweest.

Niet alle vluchtelingen wisten 
aan de dood te ontsnappen. 
De filosofe Dr. Edith Stein (die 
later door de rooms-katholieke 
kerk heilig is verklaard) en 
haar zus Rosa werden door 
hun Duitse kloosterorde naar 
het Karmelietessenklooster in 
Echt overgebracht evenals Dr. 
Ruth Kantorowicz die in Venlo 
in een klooster terechtkwam. 
Maar in 1942 werden zij samen 
met een aantal andere Joodse 
kloosterlingen door de Duitsers 
opgepakt en in een van de eerste 
Nederlandse transporten naar 
Auschwitz gedeporteerd en daar 
vermoord.

Zij die met de kindertransporten 
naar Engeland gingen, hadden 
meer geluk. Onder de duizenden 
Joodse kinderen die vanaf 1938 
zo uit Duitsland en Oostenrijk 
ontsnapten, waren relatief veel 
kinderen uit Joods-christelijke 
gezinnen. Na de oorlog kwamen 
er ook groepen Joodse kinderen 
die het concentratiekamp of de 
onderduik overleefd hadden naar 
Engeland en ook onder hen waren 
een aantal christenen. 
Het aantal gedeporteerde 
en omgekomenen Messias-
belijdende Joden is niet bekend. 
Maar we kennen wel een aantal bij 
naam.

Ernst Flatow
Een predikant die de oorlog niet 
overleefde was Ernst Flatow. 
In 1913 op zes en twintig jarige 
leeftijd kwam hij tot bekering. 
Hij ging theologie studeren en 
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in Duitsland tijdens de Holocaust

werkte daarna als pastor in een 
ziekenhuis in Keulen. Hij was de 
eerste predikant die in 1933 werd 
ontslagen en leefde daarna in 
armlastige omstandigheden. Hij 
leerde toen een vrouw kennen, 
met wie hij zich verloofde. 
Irene Breslauer was evenals 
hij Messiasbelijdend en zij was 
werkzaam in de Luthers Kerk als 
jeugdwerker bij de Vereniging 
van Bijbelkringen voor meisjes in 
Württemberg totdat ze vanwege 
haar Joods-zijn werd ontslagen. 
Irene wist naar Engeland te 
ontsnappen, maar Ernst dook 
onder. In 1942 werd hij opgepakt 
en samen met een aantal 
Joodse christenen uit Berlijn 
naar het getto van Warschau 
gedeporteerd. Daar werd hij 
als dwangarbeider ingezet bij 
het bouwen van de muur rond 
het getto en is samen met zijn 
gemeenteleden van de honger 
en uitputting overleden. 

Gemengd gehuwden
Dat relatief veel Messias 
Belijdende Joden in Duitsland 
de oorlog hebben overleefd, 
was niet vanwege het feit, dat 
ze christen waren, maar omdat 
ze met een niet-Joodse partner 
waren getrouwd. De reden dat 
ze niet gedeporteerd werden, 
had niet zozeer te maken met de 
onrust die dat zou opleveren bij 
de niet joodse familieleden. Maar 
de Duitse autoriteiten wisten niet 
wat ze met hun kinderen , die 
“halfjoods” waren, aanmoesten. 
Vandaar dat de beslissing hierover 

werd uitgesteld tot na de oorlog.
Daarom waren ze veiliger 
in Duitsland dan in de door 
Duitsland bezette gebieden, waar 
gemengd gehuwden wel vaak 
werden gedeporteerd. Maar dat 
betekent niet dat ze geen gevaar 
liepen. Als de niet-Joodse partner 
ging scheiden of overleed, werd 
je alsnog gedeporteerd. Soms 
was de druk zo groot dat men 
zelfmoord pleegde. Jochen 
Klepper dichter van kerkelijke 
gezangen, trouwde in 1931 met 
Johanna, een Joodse weduwe. 
In 1942 pleegden hij, Johanna 
en Renate (een inwonende 
dochter uit het eerste huwelijk 
van Johanna) zelfmoord om 
zo de deportatie van Renate te 
voorkomen.

De enige openbare demonstratie 
in Duitsland ooit tegen de 
Jodenvervolging gehouden 
heeft plaatsgevonden in 
Berlijn. Toen in 1943 een aantal 
gemengd gehuwde Joden 
werden opgepakt, hebben hun 
niet-Joodse echtgenotes net 
zolang voor het gebouw van 
de Gestapo in de Rosenstrasse 
geprotesteerd, totdat  ze 
werden vrijgelaten. Uiteindelijk 
overleefde in Duitsland een 
meerderheid van de Joodse 
partners van de gemengd 
gehuwden. In Berlijn verbleven 
aan het eind van de oorlog nog 
zo’n 5000 Joden, ruim duizend 
onderduikers en de rest gemengd 
gehuwden. Vele gezinnen zegden 
na de oorlog hun lidmaatschap 

van de Lutherse kerk op uit 
teleurstelling over het gebrek 
aan steun die ze tijdens de oorlog 
hadden ervaren. 
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Bezoek aan  
Jaffastraat 17

In het pand van de Bat Tsiongemeente 
wordt u hartelijk ontvangen. 
Ds. J. Ben Zvi kan voor uw groep 
spreken en u kunt hier ook terecht 
voor uw souveniraankopen. 
 
Voor een afspraak kunt  
u ds. Ben Zvi bellen:  

Thuis 
00 - 972 - 2 - 53 55 506 

Jaffastraat 17
00 - 972 - 2 - 62 23 030   

Mobiel
00 - 972 - 544 - 37 57 67

Ds. D. Zadok is directeur van de 
uitgeverij HaGefen en predikant van 
de gemeente Genade en Waarheid in 
Kanot. Zadok is inmiddels voor velen 
een bekende Joodse broeder. Hij komt 
van D.V. woensdag 2 oktober tot en 
met vrijdag 4 oktober 2019 weer naar 
Nederland.

Hardinxveld-Giessendam
Woensdag 2 oktober 2019 

Nog te reserveren
Donderdag 3 oktober 2019 
Vrijdag 4 oktober 2019

Tournee
ds. D. Zadok

Mazin is voorganger van de Shavei 
Tsion Gemeente in Haifa. Hij hoopt van 
D.V. 25 t/m 29 maart 2019 naar Neder-
land te komen. Zijn gemeente heeft 
meerdere projecten, o.a. gaarkeuken, 
zorg voor overlevenden van de Holo-
caust, zorg voor nieuwe immigranten, 
muziekschool, theologische toerusting 
en evangelisatieblad Oasis. Leon Mazin 
brengt altijd een boodschap uit de Bij-
bel en vertelt gedreven over zijn werk. 
De agenda is als volgt:

Leek
Maandag 25 maart: 20.00 uur 
in De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1. 
Info: G.J. Postma, tel. 0594 - 707010.

Montfoort
Dinsdag 26 maart: 19.30 uur 
in kerkgebouw Hervormde Gemeente, 
Korte Kerkstraat 5. 
Info: Ds. R.W. Mulder, tel. 0348 – 214 70.

Heerde
Woensdag 27 maart: 19.45 uur 
in Herv. Jeugdcentrum ‘Welgelegen’, 
Stationsstraat 2. 
Info: Joke Ekelmans, 
tel. 0578 – 696 746.

Stolwijk
Donderdag 28 maart: 20.00 uur in 
Gebouw ‘Het Kwartier’, Jan Steenlaan 
16-B. Info: Frans van derEnde, 
tel. 0182 – 362 835.

Tournee
Leon Mazin

Een van  deze sprekers op uw
gemeenteavond? 

Neem contact op met:  

Marco Daudeij

spreker@messiasbelijdendejoden.nl      
06 - 33846305



De sjofar

Het goede nieuws van Jezus de Messias (de Christus) wordt steeds meer verspreid. 
In Israel zijn ongeveer 15.000 Joden die Jezus als Messias belijden. Zij komen samen 

in kleine gemeenten. Als christenen in Nederland zijn wij in Christus met hen 
verbonden. Deze  Joodse christenen vragen om ons gebed en meeleven.

van het Evangelie wordt geblazen!

Stort uw gift op NL90 RABO 0377 8534 96  t.n.v. 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Steun de Messiasbelijdende Joden bovenal door uw gebeden


