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Nationale Comité 

Het Nationale Comité heeft in 2018 vier keer vergaderd, waarvan de laatste twee keer met 

de mensen die tijdens de Open Dagen een functie wilden vervullen. Van het Nationale 

Comité zijn drie leden eind november afgevaardigd naar de vergadering van de Europese 

Stuurgroep in Hainburg,  Oostenrijk.  

In Eindhoven en Utrecht hebben we een aantal dagen onderricht gegeven aan een groep 

mensen, die actief betrokken willen zijn bij TJC-II. 

Tijdens de dag van de Jules Isaac stichting waren we aanwezig met de TJC-II boekentafel. 

 

Verslag open dagen 2018 

In 2018 heeft TJC-II twee open dagen gehouden, om op deze manier meer mensen bekend 

te maken met de bedoelingen van TJC- II. De open dagen waren 16 november in Nijkerk en 

17 november in Eindhoven.  Als spreker voor beide dagen was Eyal Friedman uitgenodigd die 

een getuigenis gaf over zijn leven en duidelijk maakte dat Jeruzalem belangrijk is voor de 

eenheid tussen Joodse en niet-Joodse volgelingen van de Messias. Eyal Friedman komt uit 

Jeruzalem, Israël en is een Messiasbelijdende Jood. Daags voor deze Open Dagen is Mgr. R. 

Mutsaerts in Eindhoven geweest om kennis te maken met Eyal Friedman. 

 

Voorbede werkgroep 

De voorbede werkgroep is maandelijks bij elkaar gekomen om voorbede te doen. Van deze 

groep zijn vier leden in oktober twee weken naar Israel geweest om daar deel te nemen aan 

de twee TJC-II internationale gebedsweken. Van deze vier personen zijn er twee na afloop 

hiervan doorgegaan naar Portugal om daar deel te nemen aan de TJC-II gebedsreis in het 

kader van voorbereiding van verzoening met het oog op de geschiedenis van de Maranen. 



 

Theologische werkgroep 

In de Theologische werkgroep van TJC-II ontmoeten theologisch geschoolden - behorend tot 

verschillende kerken en geloofsgemeenschappen - elkaar een paar maal per jaar. 

Het doel is: bezinning over allerlei onderwerpen met betrekking tot de visie en de 

doelstelling van TJC-II. 

Heel concreet richt deze theologische bezinning zich op bestaande en nieuwe TJC-II-

documenten, andere publicaties en nationale en internationale ontwikkelingen  

met betrekking tot de relatie 'kerk-Israel’ en de positie van Messiasbelijdende Joodse 

gelovigen/gemeenschappen daarin. 

De werkgroep heeft in 2018 twee keer vergaderd. 

 

 

Now-Generation 

In Nederland zijn er nog geen bijeenkomsten geweest van de Now-Generation, de jongere 

generatie. Wel zijn er in het afgelopen jaar goede contacten geweest met mensen binnen 

deze leeftijdscategorie die ook een hart hebben voor Israël en de eenheid. Een aantal van 

hen is ook actief geworden binnen TJC-II NL. Op Europees niveau zit er 1 lid van het 

nationaal comité in de Europese kerngroep. Met deze groep zijn er twee meerdaagse 

vergaderingen geweest in Hainburg, Oostenrijk en een outreach naar Roemenië.  

 


