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0341-561022 
 

gratis parkeergelegenheid 
NS-station op 90 m loopafstand  

P r o g r a m m a  
 

Ochtend: 

10:00  Inloop  met koffie/thee 
10:30  Opening 
10:40  Lofprijs geleid door Avner & Rachel Boskey 
11:15  Inleiding door ds. Edjan Westerman 
11:30  Themasessie I door Avner Boskey 
 

12:30  Lunch 
 

Middag: 
13:30  Lofprijs geleid door Avner & Rachel Boskey 
14:00  Themasessie II door Avner Boskey 
15:00  Pauze met koffie/thee 
15:30  Vragen & antwoorden 
16:30  Afsluiting 
 

17:00  Sjabbatviering geleid door Avner & Rachel 
17:30  Sjabbatsmaaltijd 

Voor het programma overdag dient u zich  
aan te melden; voor verdere info z.o.z.  

Avond: 
20:00  Concert door Avner & Rachel Boskey 

Het concert is gratis toegankelijk 
wel zal er een collecte worden gehouden 

TJC II 
Open Dag  

 
met Avner en Rachel Boskey  

 

4 november 2016 



Wat is de eenheid 
die de Koning der Joden bedoelt ?  
 

Eeuwenlang heeft ‘de kerk’ tegenover Israël gestaan. In hoog-
moedige superioriteit, onverschilligheid of ronduit vijandig. 
Zelfs Joden die Jezus als Messias beleden hadden vaak geen 
veilig bestaan in ‘de kring van de kerk rond de Messias’. De 
moord op 6.000.000 Joden maakte dat ook christenen in de 
spiegel moesten kijken en zich afvragen: wat is onze bijdrage 
hieraan geweest? Was er in ons denken over de Ene God en 
de eenheid die Hij wenst nog een blijvende eigen plaats voor 
zijn volk? 

Het Jood-zijn van Jezus kreeg in de afgelopen 70 jaar steeds 
meer aandacht. Ook in Joodse kring. In de kring van zijn vol-
gelingen groeit het besef dat Hij nog steeds Koning der Joden 
is. Ondertussen groeit er erkenning en vriendschap tussen 
Israël en ‘de kerk’. Gesprek en samen leren komen in de 
plaats van afstand en vijandschap. Ook in de kring rond Jezus 
laten Joodse gelovigen in Jezus van zich horen en maken dat 
we moeten nadenken over de eenheid die God voor ogen 
staat. Is de eenheid die God wenst een soort blender waarin 
de eigenheid van Jood en niet-Jood verdwijnen? Of wenst de 
Koning der Joden een eenheid die zowel de verkiezing van 
Israël bevestigt als plaats geeft aan de ontelbare schare uit de 
volken? 

Avner Boskey zal als Messiasbelijdend-Joodse volgeling van 
de Messias op dit uitdagende thema ingaan. Een uitgelezen 
gelegenheid om in de kring rond Messias Jezus als Jood en 
niet-Jood van elkaar te leren en in gesprek te zijn.  

A v n e r  &  R a c h e l  B o s k e y  
 

Avner en Rachel Boskey wonen in de regio van Beersheba in 
Israël en zetten zich ondermeer in voor de ontwikkeling van 
creatieve kunst, aanbidding, voorbede, getuigenis over de 
Messias en gebed in een Joods en Israëlisch kader. Ze geven 
leiding aan Final Frontier Ministries .  

Avner is geboren en getogen in Montreal in Canada en werd 
in de jaren ‘70 een gelovige in de Messias van Israël. Hij was 
lid van de Messiaans-Joodse band ‘the Liberated Wailing 
Wall’ en studeerde later Joodse geschiedenis en theologie aan 
de Hebreeuwse Universiteit, de McGill Universiteit en de 
Dallas Theological Seminary.  

Rachel is geboren in Minneapolis in de staat Montana in de 
VS. Van kinds af aan wist zij zich geroepen om zich bij het 
Joodse volk te voegen en zich toe te wijden aan het vertroos-
ten van Israël. Als tiener richtte zij de Star of David Singers 
op, een Messiaanse muziekgroep die reizen gemaakt heeft 
naar de beide Amerika’s en Europa. Rachel heeft een hart om 
voorbede aan te moedigen gericht op de vervulling van al 
Gods beloften voor Israël.  

T h e m a  
T J C  I I  

 O p e n  D a g  

In de jaren ‘90 hadden de Boskey’s het voorrecht om samen te 
mogen werken met John Wimber in Anaheim in Californië en 
met Mike Bickle en James Goll in Kansas City. In 1995-1996 
hadden zij de leiding van een Messiaans-Joodse Gemeente in 
Sint-Petersburg in Rusland.  

De afgelopen 20 jaar hebben Avner en Rachel een gezin groot-
gebracht in de Negev. Tijdens deze jaren hebben ze wekelijks 
aanbiddings- en gebedsbijeenkomsten gehouden met Messi-
aanse gelovigen ter plaatse en talloze bezoekers uit allerlei 
landen. Ze hebben het goede nieuws van de de Messias van 
Israël verkondigd en geholpen om de Messiaanse bediening 
in de Negev te versterken. Ook hebben ze een opnamestudio 
waar ze hun eigen muziek opnemen terwijl ze ook jonge Mes-
siaanse artiesten helpen om hun eigen muziek te ontwikkelen 
en deze ook op te nemen.  

Avner en Rachel hebben vijf CD’s gemaakt – ‘Old & New’ 
(1993), ‘Ancient Gates’ (2001), ‘LaKatzir—For the Harvest’ 
(2001), ‘Four Winds’ (2011) en ‘Dry Bones Boogie’(2015).  

Avner is schrijver van de boeken ‘Israel the Key to World 
Revival’, A Perspective on Islam’ en ‘A Messianic Perspective 
on the Restoration of David’s Tabernacle’.  

Alles is te bestellen via www.davidstent.org. 

Aanmelden & kosten 
 

Deelname aan de dag met koffie/thee en lunch kost € 15,-; 
inclusief Sjabbatsmaaltijd € 35,-  

U dient zich aan te melden door het juiste bedrag per persoon 
over te maken op rekening: NL35 INGB 0001 5643 88        
ten name van: Stg. Toward Jerusalem Council II te Eindhoven 
onder vermelding van: Open Dag, naam en woonplaats. 

Aanmelding uiterlijk 27 oktober!  


