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Waarom ik deel 
uitmaak van TJC-II 

 
Door Peter Hocken 

 
Als ik terugkijk op mijn 76 jarig leven, 
kan ik zien dat TJC-II volledig past in 
de manier waarop God mij geleid 
heeft. Ik ben als Anglicaan opge-
groeid, maar in 1954 besloot ik 
rooms-katholiek te worden. Het jaar 
daarop legde de Heer een zware last 
voor eenheid op mijn hart en liet mij 
zien dat mijn Anglicaanse opvoeding 
voordeel was en geen belemmering. 
Door het Tweede Vaticaans Concilie 
kreeg ik een zware last op mijn hart 
voor vernieuwing van de Kerk 
(zestiger jaren). Door de charismati-
sche vernieuwing wist ik dat eenheid 
en vernieuwing alleen door de Heilige 
Geest van God konden komen 
(zeventiger jaren). Al vanaf mijn semi-
narietijd begreep ik dat Israël op de 
een of andere manier centraal staat in 
het vraagstuk van de eenheid. 

 
In 1977 hoorde ik over de deelname 
van Messiaanse Joden aan de grote 
charismatische conferentie in Kansas 
City. Via contact met de Union de 
Prière, een Hervormde gemeenschap 
in Frankrijk, hoorde ik over de rol van 
Israël in het voorbereiden van de we-
derkomst van de Heer. In het begin 

van de jaren negentig schreef ik een 
boek met de title The Glory and the 
Shame (De Glorie en de Schaamte) 
waarin ik probeerde al deze zaken 
samen te brengen. Tot mijn verbazing 
schreef ik over de rol van de Messias-
belijdende Joden zonder er een ont-

moet te hebben en zonder een dienst 
in een Messiaans Joodse gemeente 
te hebben bijgewoond. Dit kan op 
naïviteit of arrogantie lijken, maar op 

een of andere manier 
gebruikte de Heer het. 
Spoedig daarna ontmoet-
te ik voor de eerste keer 
Dan Juster en hij bleek 
diep geraakt te zijn door 
het boek. Daaruit kwam 

de uitnodiging voort lid te worden van 
het TJC-II comité 
 
Mijn twaalf jaar binnen TJC-II zijn niet 
een extraatje geweest, iets wat van 
buitenaf toegevoegd is aan wie ik ben 
en wat ik doe. Ik zie hoe bevoorrecht 
ik ben, omdat ik ben opgenomen in 
een voortgaande openbaring van 
Gods bedoelingen, waarin de Heilige 
Geest het Lichaam van Christus leidt 
door nederigheid en berouw naar de 
volledige verzoening tussen Jood en 
niet-Jood in Messias Jezus.  

Maranatha, kom Heer Jezus! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Steun TJC-II 
 
 

Dank u voor uw steun door gebed en  
financiële giften, die o.a. onze eerste  

Europese Conferentie mogelijk maakten en waar-
mee we het derde boekje hopen te laten drukken. 

 
Stichting Toward Jerusalem Council II is door  

de Belastingdienst erkend als een ANBI  
(Algemeen Nut Beogende Instelling)  

en uw giften zijn belastingaftrekbaar . 

Peter Hocken tijdens de  
Europese TJC-II Conferentie in  

Helvoirt, Nederland 
(zie voorpagina) 

Over de auteur 

Peter Hocken is Rooms–Katholiek 
priester van het diocees  
Northampton in Engeland en woont 
sinds 2002 in Wenen in Oostenrijk. 

Een speciaal dankwoord 
voor Linda Fulmer 

 
Met de laatste uitgave van 2007 
heeft Linda Fulmer zes jaar van 
dienstbetoon als redacteur van 
het TJC-II Communiqué beëin-
digd.  
 
Het uitvoerend comité wil aan Lin-
da de waardering van allen tot 
uitdrukking brengen voor haar 
toegewijde en creatieve arbeid als 
redacteur.   
 
Haar plaats wordt nu ingenomen 
door Jo Stoll van het TJC-II hoofd-
kantoor in Dallas in Texas (VS) 
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TJC-II Europa  
onderweg 

 

door Kees Slijkerman 
 

Van 22 tot 25 oktober 2007 
kwam een groep van circa 70 
mensen bij elkaar in Helvoirt, 
in Nederland, voor een 
Europese bijeenkomst van 
TJCII. Er waren deelnemers 
uit Zweden, Duitsland, 
Ierland, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, 
Italië, Roemenië, Hongarije, 
Oostenrijk, Zwitserland, 
België en Nederland zelf. Een 
middag was er ook een 
vertegenwoordiger van de 
Protestantse Kerk in 
Nederland.  
 
Er waren ook twee Messiasbelijden-
de-Joodse broeders uit Jeruzalem 
aanwezig: Eyal Friedman, een jonge-
man en Benjamin Berger, die iedere 
ochtend een bijbelstudie gaf. Hij 
sprak daarbij o.a. over het geheime-
nis van Israël en de universele kerk, 
en eenheid en verscheidenheid in 
God en in het lichaam van de Messi-
as (zoals in het huwelijk). 'We moeten 
gaan ontdekken wat de plaats is van 
de Jood en van de niet-jood in het 
ene lichaam van de Messias', zei hij. 
 
Grote uitdagingen 
De rk-priester Peter Hocken presen-

teerde in zijn exposé helder de enor-
me uitdagingen die we tegemoet kun-
nen zien op de weg van verzoening. 
We moeten allemaal veranderen in 
ons denken, onze theologie en onze 
exegese. Hij noemde dit: ‘een enorme 
uitdaging aan alle tradities’. ‘Hoe lan-
ger de geschiedenis van een kerk of 
denominatie, des te groter de 
uitdaging’. Hij sprak over de kwestie 
van de Maranen, de verschillen tus-
sen Katholiek en (Evangelisch-)
Protestants en de verschillende ma-
nier van denken van de Oosters Or-
thodoxe Kerken (communaal) en het 
Westers Christendom (individualis-
tisch). In al deze oecumenische uitda-
gingen biedt de Messiaans Joodse 
beweging nieuwe perspectieven.  
 
De diepste wond in Europa 
Een bijzonder getuigenis kwam uit 
Duitsland. Vladimir Pikman, een vrij 

jonge Messiasbelijdende-Joodse man 
uit Berlijn, vertelde dat de Joodse be-
volking in Duitsland sinds 1991 enorm 
gegroeid is, voornamelijk vanuit Rus-
land, tot wel 250.000 man. En het 
aantal Messiasbelijdende Joden in 
Duitsland is in die periode gegroeid 

van rond de 
100 in 1990 
tot zo’n 5000 
in 2007 (de 
meeste van 
hen maken 
deel uit van 

een christelijke kerk of gemeente, 

ongeveer duizend zijn verenigd in 
Messiaans Joodse gemeentes). Ze 
zijn zeer actief, hebben een eigen 
krant (in Duits en in Russisch) en zijn 
ook bezig met het ontwikkelen van 
academische vorming. 
Vladimir raakte de diepste wond van 
de geschiedenis van Europa (de 
Sjoa) toen hij zei dat deze onver-
wachte groei een teken is van God, 
een teken van vergeving aan het 
Duitse volk. Voor de meeste Joden in 
Duitsland, en voor de leiders van de 
historische kerken aldaar, is de op-
komst van de Messiaans-Joodse be-
weging een fenomeen dat bij hen in 
het licht van de geschiedenis ge-
mengde gevoelens oproept. 'We heb-
ben niet veel vrienden’, zei hij. Hij 
bezoekt graag vrienden in Europa 
 (www.BeitSarShalom.org).   
 
Huiswerk 
Europa is begonnen om een bijdrage 
te leveren aan de theologische door-
denking van het werk van TJCII. Al-
lerlei zaken moeten nog groeien: er is 
behoefte aan meer nationale 
comité’s, meer fondswerving, meer 
jonge mensen, etc. Alle deelnemers 
werden uitgenodigd voor de volgende 
nationale bijeenkomst van TJCII, die 
wordt gehouden van 6 tot 10 juli 2008 
in Roemenië.  

Eerste TJC-II Europese Conferentie 

TJC-II 

Over de auteur 

Kees Slijkerman is secretaris van de Katholieke Charis-
matische Vernieuwing (KCV) in Europa, eindredacteur 
van het tijdschrift van de KCV en is betrokken bij de Ne-
derlandse dialoog tussen de RKK en de Pinksterkerken.  
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TJC-II nieuws van 
Nederlandse bodem 

door René Leitner 
 

We kunnen dankbaar terugkijken op 
een geslaagde Europese TJC-II con-
ferentie, die wij als TJC-II Nederland 
in Helvoirt mochten organiseren. U 
hebt hierover meer kunnen lezen in 
het eerste artikel van dit Communi-
qué. 
Tijdens deze conferentie kwam on-
dermeer de kritieke financiële situatie 
van het Europese kantoor in Wenen 
ter sprake en we hebben deze situa-

tie dan ook nadrukkelijk in gebed ge-
bracht. Als zegenrijk gevolg van deze 
conferentie willen we noemen de een-
malige donatie, die het Europese kan-
toor mocht ontvangen. Hierdoor is er 
nu weer sprake van een kleine finan-
ciële reserve.  
Andere vruchten van de conferentie 
zijn, dat afgevaardigden van een aan-
tal landen in Europa nu actief zijn ge-
worden en nationale bijeenkomsten 
gaan organiseren. Wij hadden in april 
het voorrecht aanwezig te zijn bij de 
nationale bijeenkomst van TJC-II in 
Duitsland, die in Castell gehouden 
werd. 
In eigen land mochten we in januari 
twee keer een presentatie geven in 
een klooster en in mei tijdens een 

Israëldag in Heeswijk, waar we iedere 
keer zeer positieve reacties kregen. 
De derde TJC-II brochure over de 
geschiedenis van de Maranen heb-
ben we dit voorjaar vertaald. De ge-
schiedenis van de Maranen vormt 
een zwarte bladzijde in de kerk. De 
aandacht voor en de geestelijke ver-
werking van de geschiedenis van de 
Maranen is daarmee ook van belang 
binnen de doelstellingen van TJC-II. 
We hopen deze brochure deze zomer 
te kunnen laten drukken. 

TJC-II 

 
Uitnodiging Nationale Bijeenkomst 
Op zaterdag 27 september 2008 om 16:00 uur 

met Daniël Juster 

Hierbij wordt u uitgenodigd de Nationale Bijeenkomst bij te wonen, waarbij als afgevaardigde van het Internationaal Co-
mité aanwezig zal zijn de Messiasbelijdende Jood Daniël Juster. 

 
Daniël Juster is al sinds 1972 betrokken bij de Messiaans Joodse Beweging. Hij was de oprichter en 
gedurende 9 jaar voorzitter van de Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC), 22 jaar seni-
or pastor van Beth Messiah Congregation in Gaithersburg, oprichter van Tikkun Ministries en een 
medeoprichter van de Messiah Biblical Institute in verschillende landen. Hij is o.a. lid van het Inter-
nationaal Comité van Toward Jerusalem Council II en geeft supervisie aan 15 Messiasbelijdende 
Joodse Gemeenten in Amerika, Israël en de voormalige Soviet Unie. Hij heeft een B.A van Wheaton 

College, M.Div. van McCormick Theological Seminary en een Th.D. van New Covenant International Seminary. Hij is 
docent geweest op Trinity College en Fuller Theological Seminary. Daarnaast is hij schrijver van diverse boeken, waar-
onder Growing to Maturity, Jewish Roots, The Dynamics of Spiritual Deception, Jewishness and Jesus, The Biblical 
World View: An Apologetic, Relational Leadership, The Irrevocable Calling, and One People, Many Tribes. Daniël & zijn 
vrouw Patty wonen momenteel in de nabijheid van Jeruzalem. 
 
De Nationale Bijeenkomst wordt gehouden in de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1 te Amersfoort, 
aansluitend aan de Sjabbatsamenkomst van de Messiasbelijdende Gemeenschap Benee Awraham, waar Daniël Juster 
ook zal spreken. De Sjabbatsamenkomst begint om 13:00 uur. De Nationale Bijeenkomst zal aanvangen om 16:00 uur 
en omstreeks 20:30 uur worden afgesloten. Tijdens deze bijeenkomst zal Daniël Juster een theologische onderbouwing 
geven over Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren, één in de Messias Jezus. Rond 18:00 uur wordt u 
een maaltijd aangeboden. Daarna zullen afgevaardigden van o.a. Hadderech (vereniging van Messiasbelijdende Joden),  
de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms Katholieke Kerk hun reactie geven en vragen vanuit de zaal worden 
beantwoord. De kosten voor de bijeenkomst en de maaltijd bedragen €12,50. 
 
U dient  zich vóór 15 september op te geven. Dit kan via email of door €12,50 over te maken op giro 1564388 
t.n.v. Stg. TJC-II te Eindhoven onder vermelding van 27 september. Wij hopen velen van jullie te mogen ontmoeten.  
 
Namens het nationaal Comité,  
 
René Leitner (Nationaal Coördinator) 

Het Noord-Amerikaanse Comité 
(NAC) bestaat uit negen leden en vijf 
adviseurs. Deze personen hebben 
zich persoonlijk toegewijd aan het 
uitdragen van de TJC-II visie van 
eenheid tussen Jood en niet-Jood in 
het ene Lichaam van de Messias -
(Christus) in 
Noord-Amerika. 
De NAC-strate-
gie is allereerst 
kerkelijke lei-
ders en theolo-
gen bekend te maken met het herstel 
van de Joodse wortels van de kerk en 
ze aan te moedigen deze gelegen-
heid aan te grijpen om de Messiaans 
Joodse Beweging bij te staan. De 
bedoeling van deze strategie is de 

Messiaans Joodse Beweging te hel-
pen gedijen zonder het op leggen van 
beperkingen vanuit de kring van (niet-
Joodse) gelovigen uit de volken. 

 

Op 19 februari woonden ongeveer 
184 mensen het eerste Noord-
Amerikaanse TJC-II diner bij. Het di-
ner werd in Dallas in Texas gehouden 
in de Messiaanse Synagoge Baruch 
HaShem. Het evenement vormde de 
start van de nieuwe gerichtheid van 
TJC-II op Canada, Mexico en de Ve-
renigde Staten van Amerika. Don Fin-
to was de belangrijkste 
spreker en benadrukte, 
dat “De boodschap die wij 
brengen en die over de 
wereld moet rondgaan is: 
Jood en niet-Jood samen 

in de Messias”. Don daagde Noord-
Amerika uit om overal de boodschap 
te verkondigen dat “Israël terug is in 
het land en in Jeruzalem, wat een 
vervulling is van Lucas 21”. Opwin-
dender is nog het feit, dat “de Joodse 
gelovigen opnieuw krachtig aanwezig 
zijn en dat  wereldwijde opwekking is 
verbonden met hun terugkeer” 
(Romeinen 11: 12, 15 en Ezechiël 36: 
23). “De Kerk wordt zich bewust van 
haar Joodse wortels”.  

 

Een van de gasten schreef: “Jesjoe-
a’s aanwezigheid was tastbaar van-
avond! Ik zegen Zijn naam vanwege 
het voorrecht in Baruch HaShem te 
zijn om mij de visie van TJC-II eigen 
te maken”. 
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Noord Amerika 
sta op! 

 

door Jo Stoll 

Om de Messiaans 
Joodse Beweging 
te helpen voor-
spoedig te zijn . 

Over de auteur 
Jo Stoll woont in Dallas in Texas (VS),  
waar ze op het TJCII  hoofdkantoor 
werkt  als uitvoerend assistent en zij is 
lid van de Dallas TJCII voorbedengroep. 

Noord-Amerikaans Comité en Adviseurs 
 

Voorste rij: Jean Cadet, Marleen Waldman, Raleigh Washington, Agustin Enriquez, Arlene 
Stucki en Sara Enriquez  

Middelste rij: Ari Waldman, Charlotte Allen, Tod McDowell, Marty Waldman en Wayne Wilks, 
Jr. 

Derde rij: Dalton Allen, John Stucki en Don Finto 

Communiqué via email 
 
U kunt de Engelstalige versie van 
de internationale nieuwsbrief via 

email ontvangen.  
Hiervoor dient u zich on-line te 

registreren op:  
 

www.tjcii.org/subscribe.php. 
 

 
Het Noord-

Amerikaans Comité 
 

door Jo Stoll 

Don Finto, hoofdspreker 

TJC-II 


