Actueel Activiteitenverslag Stichting Shuva Israel Nederland 2017-2021
Inleiding: De nieuwe Nederlandse bestuurder is een bekende met Pinksterzending in Nederland en weet van vroege
Joodse wortels in zijn bestaan. Een door hem gearrangeerd apartement in Haifa beoogt de uitvalsbasis te zijn voor
nieuwe activiteiten, nu onder de vlag van Shuva Israel Nederland.
Er is een goede relatie tot stand gekomen met een Russische immigranten AdventistenKerk in Haifa. Er is een
verlangen om een pand aan te schaffen voor de ontvangst van Russische immigranten die vaak geen
bestaansmiddelen hebben.
Haifa is een stad met een universeel geestelijk klimaat waarbij de Joodse en Islamitische religies nog redelijk
vreedzaam naast elkaar bestaan.
Het is een stad met veel minder decadentie dan Tel Aviv en ligt dan ook aan de rand van de Karmel waar eens de
profeet Elia tamelijk radicaal afrekende met alles waar decadentie voor staat.
Haifa zou de allure kunnen hebben van een kuuroord ware het niet dat er ook een te industriele haven is die net als
recent Beiroet tamelijk veel risico loopt op milieurampen.
September 2017 is de Israelische jaarwisseling en zo hangt er een sfeer van verwachting naar het nieuwe als ik als
medebestuurder van Shuva Israel Nederland op Ben Goerion landt om ca 12.30 IL time het is vrijdag en alles maakt
zich klaar voor de Shabbath.
Het lukte niet aldaar een huurwagen te regelen en daarom ging ik per trein naar het Haifa station, vanwaar het niet
ver is naar de Zion straat waar ons logeeradres zich bevindt halverwege de weg naar de heuveltop. Het ligt ook dicht
bij de Bahai Tempel.
We bezoeken op Shabbat een Messiaans christelijke gemeente. Er worden hier verder geen contacten gebezigd.
Ons NL team heeft een derde deelnemer, te weten Tom Ammerlaan. We zullen de komende 14 dagen intensief met
elkaar optrekken.
Op 10 September 2017 ontmoetten we Gideon Samuel die zich met zijn NGO toelegt op het geven van
Bijbelonderricht op Publieke scholen in Israël. Dit land is weliswaar als diep religieus te beschouwen maar kent ook
een seculiere structuur en die burgers hebben zeker wel behoefte aan gedegen onderwijs over met name de bijbelse
geschiedenis. Wij hopen in Gideon eventueel een geschikte joodse bestuurder te kunnen interesseren voor de
doelstelling van Shuva Israel Nederland. Later in Nederland brengt hij ons een tegenbezoek. Het contact verloopt
met wederzijdse sympathie maar er ontstaat verder geen feitelijke samenwerking. Wel hebben wij dit als
bemoedigend ervaren en zien wij het grote belang van Gideon’s werk.
Maandag is gewoon een luie dag om even het stadsgebied te verkennen en bij te komen
na een druk weekend.
Dinsdag 12 september is er dan een bijzonder bezoek aan een sociaal centrum in Haifa
waar we de aan MS lijdende Russische Immigrante Julia ontmoetten. Haar situatie toont
aan hoe zeer alle immigranten in Israël hulp nodig hebben. Zij draagt haar lot zeer moedig.
Woensdag 13 dag bezoeken wij de bakermat van Shuva Israel in Ariel en hebben
afgesproken met David Haivri. Hij geeft openheid van zaken rond de breuk met Eliezer
Braun en is beschikbaar om diens bestuurspost in Nederland over te nemen. Dit blijft de
komende tijd tot op heden (30-11-2021) een actuele optie en overweging.

Russische immigrante Julia

In de Middag bezoeken wij David en Leah Ortiz... oude vrienden en puur sang Joodse
christenen die de merktekenen van Christus in zich meedragen na de lafhartige bomaanslag op hun apartement
waardoor een bom hun zeventienjarige zoon ernstig verwondde. De kolonistische dader zit een levenslange straf uit.
Zij richten zich met name op het ondersteunen van kleine christelijke arabische huisgroepen of single evangelisten
die totaal in de knel zitten tussen het islamitisch extremisme en de Joodse staat die overigens voor hen wel enig
soelaas biedt omdat in de rechtsstaat Israel godsdienstvrijheid geldt. Maar de wedergeboren Palestijn is doorgaans
een outcast onder eigen stamgenoten en krijgt meestal geen respect van de religieuze Jood.

Op donderdag bezoeken wij de Golan waar we worden rondgeleid door onze vriend Doran die in de regio daar goed
bekend is. Het is anders dan in de Shomron waar de dreiging nabij is van Palestijnse haat, maar hier lijkt het Syrische
monster bedwongen en is het uitkijkpunt voorzien van kunstwerken met een apocalyptisch voorkomen... alsof het
wijst naar het grote gevecht dat nog komen gaat en Harmageddon wordt genoemd.
Vrijdag 15 september reizen we naar Avi Lipkin die bekend is geworden door het streven een Bijbel partij te vormen
in de Knesseth. Hij meent dat de staat te weinig oog heeft voor de positieve rol die christenen spelen bij het
organiseren van een veilige samenleving voor alle bewoners... Hij hoopt met de Bijbelpartij zetels te kunnen
verkrijgen maar de partij was als zodanig toen nog niet geregistreerd. Het is een boeiende ontmoeting in een
settlement die door Google niet eens op maps is aangegeven vanwege de spanningen die o.a. in dit gebied hebben
geleid tot de bouw van enorme muren, die het werk van sluipschutters en zelfmoordbomdragers onmogelijk moeten
maken.
Aansluitend bezoeken we Jan Willem van der Hoeven een medeoprichter van de Christelijke Ambassade in
Jeruzalem. Boeiende persoon met heel wat kennis over dit land en haar vele aspecten.
Daarna verdwalen we in een poging Jeruzalem stad te bereiken en komen aan de Palestijnse kant van een
scheidingsmuur terecht waarna we plotseling oog in oog staan met een militaire post waar we hulp krijgen om een
ander navigatiesysteem dan google te gebruiken. We besluiten dan naar Haifa terug te reizen nu de Sabbath
aanstaande is.
Deze Sabbath bezoeken we de Adventisten dienst van Haifa met voorganger Sergei.
Boeiend gebeuren ook. We zien Adventisten doorgaans als bijbelgetrouwe gelovigen.
Betrouwbare mensen ook om samen dingen mee te doen.
De russische Inga, met wie we in 1990 in Moskou bevriend raakten, vertoefd ook al
enige tijd in Haifa. Ze vergezelde ons deze zondag en ze kookte deze dagen voor ons.
Ook ging ze met Julia mee naar het strand. Helaas hoorden we 30-11-2021 van haar
overlijden de dag ervoor op 63 jarige leeftijd. Een bewonderenswaardige vrouw is
heengegaan.

Sergei doopt in de Jordaan

We namen een kijkje bij een leegstand pand dat zeker plaats zou kunnen bieden aan
een 20-tal immigranten. De gevraagde prijs lijkt echter niet binnen het bereik van onze mogelijkheden.
Maandag 17 september bezoeken we Nederlandse zendingswerkers in
Beersheva. Hier in de plaats waar Abraham ooit regelmatig vertoefde
kreeg ik mijn eerste inspiratie om te schrijven aan ons
zendingsmagazine Nieuws OEZ. De dagen erna kon ik de logistiek
inclusief drukken en verzenden en matten op 30 September in hoog
tempo afwerken wat mede te danken was aan het behaaglijke
Middelandse zee klimaat. Een paar heerlijke momenten aan het
strand van Haifa blijven ons bij.

Chillen aan Haifa beach met
ons team en vrienden

Tot ons vertrek (Tom en ik vlogen gezamenlijk terug naar Amsterdam) zat er niet veel schot meer in ons verblijf en
we hadden genoeg stof tot nadenken.
Gedurende 2018 schafte Peter zich een personen bus aan die in 2021 weer afgestoten is omdat er door de weinige
reisactiviteit geen rendabel beheer kon worden gerealiseerd. Wel diende de bus enkele reisacties in 2018 zowel als
2019 maar in 2020 kwam Corona wat tot op de huidige dag ons werk
min of meer heeft lamgelegd. Via onze partners van Israel Support
die tot Eastern Europena Outrech International behoren hebben wij
wel enkele voedselpakket acties ondersteund...

In Jeruzalem wandelen met Yosef...

Ook hebben we een opmerkelijke relatie ontwikkeld met een
Nederlandse Orthodoxe Jood die Yosef heet. Door juridische
complicaties kan hij Israel niet uit omdat hij zich ter beschikking moet
houden aan de staat. Wij steunen Yosef praktisch en moreel en

opmerkelijk is dat hij juist veel christenvrienden heeft gemaakt. Mogelijk kan Yosef zich ontpoppen als een
speerpunt voor een vernieuwd Shuva Israel Nederland. Hij zorgde ervoor dat een christenvriendin die daar overleed
aan kanker op een Joodse begraafplaats een plekje kreeg en bracht haar naar het ziekenhuis toen haar toestand
terminaal bleek. Mede door haar geloofsvisie, maar ook haar reizigersstatus had ze te lang medische hulp ontbeerd.
In Jeruzalem ook bezochten we het werk van Ben Philip die een grote gaarkeuken runt en wiens familie in Rotterdam
eertijds een nauwe band had met die van Peter.
We zien teveel aanknopingspunten die rechtvaardigen dat we ondanks de impasse sinds 2015 toch dit werk willen
voortzetten. Een puur sang Joodse bestuurder m/v die ter plaatse in de Shomron actief kan zijn, en onze visie op
Joods-christelijke samenwerking deelt, daar kijken wij naar uit. Op 21 September 2017 zette ik weer voet in
Amsterdam.
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Einde verslag Gepubliceerd 30 november 2021

