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Betreft: contactpersonen betreffende Israël in uw gemeente 

 

 

 

 

Geachte kerkenraad, 

 

Als commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk mogen we sinds de generale synode 

van juni 2013 ons werk doen en u regelmatig berichten via het ledeninformatieblad ‘Zicht op 

de Kerk’ en de website www.hhk.nl/Israel. We willen zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn voor 

en onder het Joodse volk in en buiten Israël en op verschillende terreinen tot een getuigenis 

zijn. 

 

Projecten 

We zijn dankbaar voor de voortgang van onze projecten zoals het vrijwilligerswerk dat we in 

Israël met groepen konden doen en de ondersteuning van het Inloophuis in Dimona. Dimona 

is een stad in de Negev. Met steun van de Commissie Israël is het Inloophuis gerealiseerd. 

Daar werken Albert en Esther Knoester op een ongedwongen manier om met bezoekers in 

gesprek komen. Zij laten hun liefde aan Israël zien en spreken over Israëls Messias. Dit zijn 

voorbeelden van concrete ontwikkelingen die nog niet in de breedte van onze kerk bekend 

zijn.  

 

Contactpersonen 

Als commissie merken we dat het goed zou zijn om u als gehele gemeente nauwer te 

betrekken bij het werk in Israël. We willen u vragen om 1 of 2 contactpersonen door te 

geven, mensen met een hart voor Israël, die zich willen inzetten schakel tussen de commissie 

en uw gemeente. Denk aan het doorzetten van berichten vanuit de commissie binnen de 

gemeente via website, kerkbode en andere communicatiemiddelen. Denk aan aandacht voor 

de Israël-zondag, het werven van jongeren voor vrijwilligerswerk in Israël en meewerken aan 

de landelijke Israël-dag voor gemeenteleden. En ook het mede-organiseren van lokale of 

regionale Israëlavonden. Tegelijk ontvangen we graag ook adviezen, wensen en ideeën vanuit 

uw gemeente waarmee we als commissie aan de slag kunnen gaan. Natuurlijk kan uw scriba 

contactpersoon zijn, maar het kan juist ook goed zijn om gemeenteleden bij dit werk te 

betrekken. 

 

Wilt u de namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers van 1 of 2 personen binnen uw 

gemeente vóór 30 maart 2021 aan ons doorgeven? Dit kan via het e-mailadres israel@hhk.nl. 

Alvast hartelijk dank! 

 

Liefde 

De liefde tot het Joodse volk mag tot een getuigenis zijn, in daden en in woorden. Daarbij is 

het gebed onmisbaar. Ook dat is voor Paulus noodzaak. ‘Broeders, de toegenegenheid mijns 

harten, en het gebed, dat ik tot God  voor Israël doe, is tot hun zaligheid’ (Rom. 10: 1). In de 
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gemeenten moet het gebed voor Israël worden verlevendigd en de liefde voor Israël worden 

opgewekt. Dat zal ook het gebed voor Israël ten goede komen. En dat zal Israël tot 

jaloersheid verwekken. Dit kan de Heere alleen Zelf werken, maar Hij gebruikt daar mensen 

voor. Daarin ligt onze roeping als kerk. Hen tot een getuigenis zijn, waardoor zij tot 

jaloersheid worden verwekt, door de liefde van Christus die zij mogen ervaren en het gebed 

wat hen omringt. Laten we zo als kerk om het Joodse volk heen staan. 

 

 

Namens de commissie Israël, 

 

 

ds. R. van de Kamp, voorzitter 


