TJC-II Communiqué
2019-1

JERUZALEM IN DE WINTER

In dit nummer:

TJCII Weekend

17—19 Mei 2019
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Gebedsreis Portugal
pagina 3 en 4

Met: Marty Waldman (Dallas, Texas USA} en Bracha

(Jeruzalem, Israel)

TJC-II Brazilië,
pagina 4

Marty Waldman ontving van de Heer in 1995 de visie voor TJCII.
Bracha was jarenlang de aanbiddingsleider van de Messiaans Joodse
gemeente in Dallas voor ze verhuisde naar Israel. Nu werkt ze in het
TJC-II kantoor in Jeruzalem.
In de Beukenhof in Biezenmortel (zie ook www.beukenhof.nl)
Het weekend start op vrijdag met een sabbatsmaaltijd om 17.00 uur en eindigt
zondag om 16.00 uur. Het weekend zal Engelstalig zijn met vertaling naar het
Nederlands.
De kosten van het weekend bedragen € 160,- per person incl. alle maaltijden,
koffie en thee overdag, en bedlinnen en handdoeken in een 2-persoons kamer.
Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag van € 25,-. De registratie voor dit
weekend en de betaling van het volledige bedrag dient voor 15 april 2019 te
geschieden.
Als registratie vragen wij u een email of briefje te sturen naar het TJCIIkantoor:
tjc-ii@hetnet.nl (of Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven) met uw naam en adres
en u dient een aanbetaling te doen van € 25,- op de rekening van Stg. Toward
Jerusalem Council II in Eindhoven onder vermelding van: uw naam en weekend mei 2019.
Het rekeningnummer is: NL35 INGB 0001 5643 88.

TJC-II Israël
pagina 5
Jaarlijkse vergadering
Internationale
Leiderschapsraad
pagina 5

Het laatste nieuws uit
Jeruzalem,
pagina 6.
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TJC-II in Nederland
Door Paula en René Leitner

We vertaalden het Communiqué in het Nederlands
en hebben de lay-out gedaan voor de Nederlandse,
Duitse en Franse communiqués. Sinds het Communiqué niet langer bestaat, hebben we andere mogelijkheden voor het contact met onze achterban
gecreëerd, zoals u ziet.
We zijn nu in een tijd, dat oudere werkers om diverse redenen afscheid nemen en nieuwe mensen
de wens te kennen geven om meer bij het werk betrokken te raken Dit is zowel spannend als
uitdagend. In het afgelopen jaar hadden we verschillende bijeenkomsten, waarin we de visie van TJC-II
onderwezen aan nieuwe medewerkers en nieuwe
relaties konden opbouwen.
Paula Leitner, Now-GeneraƟon
René Leitner NaƟonaal Coördinator van TJC-II

René: ik ben geboren en opgegroeid in een RKgezin, waar het geloof werd beleefd als een traditie.
Toen ik 35 jaar was, werd ik wedergeboren en
daarmee ontving ik liefde voor Israel. Mijn vrouw Ans
en ik zijn nu 30 jaar getrouwd en samen hebben we
diepe liefde voor Israël en voor de eenheid. We hebben Peter Hocken ontmoet in Italië in 2003. Nadat hij
ons verhaal gehoord had, stuurde hij ons een uitnodiging voor de volgende TJC-II-consultatie in
Wenen in 2004, waar ik de verantwoordelijkheid
aanvaardde als nationaal coördinator.
Paula: ik groeide op binnen de RK Charismatische
Vernieuwing en ik heb altijd een persoonlijke relatie
gehad met de Heer. Vanaf mijn jonge jaren heb ik
liefde voor Israël gehad en ben gezegend door de
rijkdom van de diversiteit binnen het Lichaam.
Naast mijn werk voor TJC-II ben ik privélerares Hebreeuws. Ik ben ook betrokken bij het lofprijsteam
van de Nederlandse Katholieke Charismatische Vernieuwing en zet me in om de door God gewenste
band met Israël tot stand te brengen.
TJC-II-Nederland is in een periode van veranderingen en een nieuwe start. We hebben meer dan 13
jaar gefunctioneerd in dezelfde setting met een
kleine maar gestage groei.
We hebben goede en belangrijke betrekkingen opgebouwd met een aantal Israël-bedieningen in Nederland en andere Europese landen. We hebben
een website, een nationaal Comité, een
gebedsgroep en een theologische werkgroep. Onze
medewerkers komen uit verschillende denominaties,
sommigen zijn Messiasbelijdend-Joods.
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We hebben onlangs in november twee regionale
Open dagen gehad met als spreker Eyal Friedman
uit Jeruzalem.
In mei 2019 zal er een open weekend met rabbijn
Marty Waldman en Bracha Cale zijn. Deze weekendconferentie zal in het Engels plaatsvinden maar in
het Nederlands worden vertaald. Mensen uit andere
landen ook kunnen deelnemen. Binnenkort op onze
website meer informatie hierover!
Hoewel de NOW-generatie in Nederland nauwelijks
meer bestond, hebben we nieuwe mensen in die
leeftijdsgroep, die geïnteresseerd zijn om er deel van
uit te maken. We hebben ook goede contacten met
andere jonge mensen met een hart en bediening
voor Israel.
TJC-II

Bezoekt u ook eens onze website:
www.tjcii.nl
Hier vindt u o.a. van het
afgelopen jaar de financiële
verantwoording en
een activiteitenoverzicht.
Hartelijk dank aan onze trouwe supporters; mede dank zij u kunnen we
ook in Nederland werken aan het
hartsverlangen van de Heer:
…… dat zij alleen één zijn!
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Gebedsreis in Portugal van 21-26 oktober 2018
door zuster Adola
verootmoedigingsdiensten. Onze
groep bestond uit 2 RK-priesters,
een Lutherse dominee met zijn
vrouw, enige protestanten, vier
Messiasbelijdende-Joodse
gelovigen en een aantal RKleiders.

trokken van Spanje naar Portugal,
op de vlucht voor de Acte van
Verbanning in 1492. Meer dan
100.000 Joden kwamen Portugal
binnen vanuit Spanje.
We bezochten de oude Joodse
wijk van Castelo de Vide, een
In Coimbra bezochten we de
werkplaats van een hoefsmid en
binnenhof van de Inquisitie en de
de oude kleine synagoge, die
opgegraven ondergrondse
gerestaureerd is en nu gebruikt
gevangenissen. We konden de
wordt als museum. We zagen de
Zuster Adola is geboren in Texas
doodsangst en vrees voelen, die
oude fontein waar de mensen van
en is sinds 1975 lid van de
de Joodse mensen hebben gehad het dorp water kwamen putten.
Evangelische Mariazusterin afwachting van de
We waren geschokt te horen dat
gemeenschap, een van oorsprong
beproevingen en doodsvonnissen. dit de plaats was van de
We liepen naar de nabijgelegen
gedwongen doop. De Joden
protestantse zustergemeenschap,
markt,
plek
van
de
vernederingsontvingen dan een certificaat als
gevestigd in Duitsland. Ze is één
processies, waar de
“nieuwe Christenen” met een
van de oprichters van de
nieuwe naam en werden
Braziliaanse tak van deze
“Dank aan allen, die voor ons gebeden hebben gedurende onze eerste gedwongen te verhuizen
zustergemeenschap en
naar een ander
Portugese gebedsreis van 21 – 26 oktober. We hebben echt gevoeld, dat stadsdeel.
woont al 38 jaar in
een muur van gebed ons beschermde”.
Curitiba, waar ze werkt
Ze verloren hun naam,
geloof (dus hun identiteit)
aan eenheid en
veroordeelden op brandstapels
en huizen in de naam van Jezus.
verzoening in het Lichaam van de
levend werden verbrand. Er was
Messias.
geen herinneringsplakette
Lissabon was ons laatste doel.
Sinds 2013 maakt ze deel uit van
aanwezig, noch een teken van
We bezochten de oude Joodse
berouw!
het TJC-II Nationale Comité in
wijk en de nieuwe synagoge, waar
We bezochten de nieuwe
Brazilië.
een actieve orthodox-Joodse
synagoge, die ongeveer 15 jaar
gemeenschap is. We wilden meer
geleden gebouwd werd. Joao, de
Dank aan allen, die voor ons
weten over de Inquisitie en schuld
vice-president van de Joodse
gebeden hebben gedurende
belijden. We zongen het ‘Oseh
gemeen-schap vertelde erover en
onze eerste Portugese
Shalom Bimromay’ (gebed voor
we merkten, dat er een droefheid
gebedsreis van
de vrede), dat sommigen tot
en zwaarte over hem lag.
21 – 26 oktober. We hebben
tranen toe ontroerde.
Spontaan beleden we onze schuld
echt gevoeld, dat een muur van
en vroegen of we het Shema
gebed ons beschermde.
We gingen naar het beroemde
(Hoor, o Israel) mochten zingen.
Rossioplein, plek van de enorme
Eén van de speciale aspecten van Joao was zichtbaar aangeraakt
massamoord in 1506, waar
door onze woorden en de
de reis was de eenheid, die we
duizenden Joden werden
ervoeren in de roeping voor deze
aanwezigheid van de Heer. Hij
beschuldigd en op de brandstapel
missie. Doel van de reis was om
zei, dat hij nog nooit eerder een
gezet. We trokken het plein rond
meer te leren over de
schuldbelijdenis van Christenen
in stil gebed alsof we met de
geschiedenis van de Marranen,
had gehoord.
veroordeelden meeliepen.
ofwel de Anoessim (Hebreeuws
We reisden naar de stad Castelo
voor gedwongen-gedoopten),
Sommigen van ons maakten een
de Vide (wijngaardkasteel). De
schuld te belijden voor de
gebedswandeling rond het grotere
volgende morgen gingen we naar
Inquisitie en te zoeken naar
Handelsplein, waar nog grotere
contacten voor toekomstige
de brug waarover 4000 Joden
processies plaats vonden en waar
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Gebedsreis in Portugal (Vervolg van pagina 3)
de enorme brandstapels waren.
Dertig jaar geleden was er vanuit de regering een
begin van schuldbelijdenis en verootmoediging
gemaakt in Portugal.
De vraag, die in onze harten blijft branden is ….
waar is de RK-Kerk en haar stem van
verootmoediging en schuldbelijdenis??

Nagekomen nieuws: Het Portugese parlement
heeft onlangs een gedenkteken voor de slachtoffers
van de Inquisitie goedgekeurd! Dit zal komen voor
het Nationale Theater in Lissabon, de plek waar de
Inquisitie haar tribunaal had. Ook heeft het parlement
23 mei als nationale herdenkingsdag voor de
slachtoffers van de Inquisitie vastgesteld.
TJC-II

TJC-II in Brazilië

door Christopher Walker, Nationaal Coördinator TJC-II Brazilië
We hadden gemiddeld 90 deelnemers op deze drie
dagen, plus verscheidene andere mensen uit nabijgelegen streken, die één dag deelnamen.
Twee mensen van een Messiaanse gemeente in Curitiba, rabbijn Marcelo Guimaräes uit Belo en Pedro
Soto, een Messiaanse leider uit Santiago in Chili,
kwamen spreken. De directeur van Maoz Israël in
Brazilië gaf een korte presentatie van hun bediening.
Hij staat open voor samenwerking met TJC-II Brazilië.

Christopher Walker, 66, werd geboren in de Verenigde Staten en woont sinds 1964 in Brazilië. Samen
met zijn vader John en broer Harold is hij sinds 1974
betrokken bij een nationale, niet aan een denominatie
gebonden lectuurbediening genaamd ‘Impacto’, die
de visie van herstel en voorbereiding voor de tweede
komst van de Messias heeft verspreid en een sterke
invloed heeft gehad op velen die leiding geven aan de
huidige Kerk in Brazilië.
Na kennis te hebben gemaakt met rabbijn Marcelo
Guimarães en diens Messiaanse bediening
‘Ensinando de Sião’ nodigde Marcelo Christopher uit
om de leiding over te nemen van TJC-II in Brazilië.
Deze uitnodiging was duidelijk de leiding van de Heer
naar een nieuwe vorm van zijn bediening en een bevestiging van de visie, die hij vele jaren eerder had
ontvangen. Christopher en zijn vrouw Maristela hebben drie kinderen en twee kleinkinderen.

Verslag van de TJC-II -conferentie in Brazilië
2 – 4 november 2018
Onze eerste TJC-II -conferentie in Brazilië werd gehouden van 2 – 4 november in Sorocaba, Sao Paulo.
© Stichting Toward Jerusalem Council II

Het programma was behoorlijk gevarieerd: stevige
Bijbelstudies in de ochtendsessies om een Schriftuurlijke basis te geven aan de visie van TJC-II , om te
laten zien wat de Vervangingstheologie leert, en hoe
te reageren op hun uitgangspunten.
In de middagsessies werden verschillende getuigenissen gegeven door deelnemers en ook verslagen
van leiders, inclusief van Zuster Adola en rabbijn Marcelo.
Er werd speciale nadruk gelegd op het vervolg van de
conferentie met praktische tips voor alle deelnemers
uit de diverse plaatsen.
Tijdens onze laatste samenkomst was er een bijzondere aanwezigheid van de H. Geest, toen we de mensen uitnodigden om te reageren op de oproep om
zichzelf aan te bieden als TJC-II medewerkers op
welke manier de Heer hen ook maar zou laten zien.
Zuster Adola ervoer in de Geest, dat de Heer ons allemaal in Zijn armen wilde verzamelen om ons uit te
zenden.
We zijn zo dankbaar voor alle gebeden, die deze conferentie hebben gedragen. Dank u wel!

TJC-II

Pagina 5

TJC-II Israël - Een thuis weg van thuis
door Bracha

heeft christenen uit verschillende
landen ertoe gebracht om Israël te
bezoeken.

Bracha is hoofd van het TJC-IIkantoor in Israel en directeur voor
fondswerving voor TJC-II internationaal. Sinds 2001 is ze een voorbidster van TJC-II.
Tegenwoordig leidt ze de maandelijkse gebedsgroep van TJC-II in
Jerusalem. Bracha heeft haar eigen lofprijsbediening, die ‘Miryam’s
Well’ heet. Ze zet haar gaven in
voor
de Israelische 24/7gebedshuizen, maar ook voor
christelijke gemeenten, vrouwenretraites en aan nationale en internationale samenkomsten. Bracha is
getrouwd, is moeder van 2 volwassen kinderen en woont in Judea.
In oktober 2016 besloot het ILC
van TJC-II om een kantoor te openen in Jerusalem om te voorzien in
de administratieve behoefte van
het Israëlische TJC-II-Comité. De
officiële opening was op 1 maart
2017. Het kantoor is gevestigd in
de kantoorruimte van de King-ofKings Assembly in het centrum van
Jerusalem. Bracha is een aantal
jaren terug geëmigreerd van Dallas
in Texas naar Jerusalem. In de
USA diende zij TJC-II vele jaren als
voorbidster en lofprijsleidster van
de Baruch HaShem messiaanse
synagoge.
De strategische switch om een TJC
-II-kantoor te vestigen in de geboorteplaats van de Kerk is vruchtbaar geweest. Dit TJC-II initiatief
heeft zich in Israel uitgebreid en

De twee belangrijkste doelen, die in
het eerste jaar zijn bereikt zijn: de
vertaling van het TJC-II-visie boekje in het Hebreeuws, dat nu is verspreid onder Israëlische Messiaanse leiders en de start van een Israëlische voorbedegroep, die de ‘ene
nieuwe mens’ vertegenwoordigt,
zoals Paulus beschrijft in Efeze
2:15.
Gedurende het tweede jaar ontwikkelde TJC-II-Israël nieuwe relaties
met christenen uit andere landen,
die bruggen wilden bouwen met de
Israëlische Messiaans-Joodse gemeenschap, en te bidden voor de
genezing en eenheid van het lichaam van de Messias (Christus).
Sommigen van hen, die waren gegrepen door de TJC-II-visie, keerden terug naar hun land en deelden die visie met hun voorgangers
en gebedsgroepen.
Ook de ontvangst van internationale TJC-II-vrijwilligers in het kantoor
in Jeruzalem is een essentiële activiteit van TJC-II-Israel geworden.
We heten onze TJC-II-familie uit de
volkeren hartelijk welkom en geven
hen waardevolle informatie over
het werk van TJC-II in Israel.
Mocht u plannen hebben om Jerusalem te bezoeken, kom ook eens
langs om ons kantoor te bezoeken
of één van de gebedsbijeenkomsten bij te wonen in de stad van de
Grote Koning. Hiervoor kunt u met
haar contact opnemen via uw Nationaal Coördinator.

Jaarlijkse vergadering
van de Internationale
Leiderschaps Raad van
TJC-II (ILC) in
Jeruzalem
door Eyal Friedman
Eyal is een geboren Israëli. Hij
komt uit een seculier Joodse familie. In 2001 kwam hij tot levend geloof in Jezus Messias. Sinds 2004
maakt hij deel uit van de TJC-IIfamilie. Eyal is één van de leiders
voor de jongeren van de NOWgeneration van TJC-II in Jerusalem
en Europa sinds 2009.
De jaarlijkse ontmoeting van de ILC
dit jaar in Jerusalem zal belangrijk
en uitdagend zijn. Hoe meer we
zien dat de TJC-II visie en de uitwerking door Gods genade een
werk lange adem is, hoe meer we
de noodzaak begrijpen om de volgende generatie van medewerkers
voor te bereiden op de voortzetting
van het werk.
Dit jaar zal het de eerste keer zijn
dat jonge leiders zijn uitgenodigd
om de vergaderingen van de ILC
bij te wonen en zijn er jonge mensen gevraagd worden om deel te
nemen aan de voorbeden vóór en
tijdens de ILC-vergaderingen.
Een verhit debat is op het ogenblik
in Israël gaande betreffende de
band die sommige TJC-II-leiders
hebben met de NAR (Nieuw Apostolische Reformatie). Dit heeft te
maken met het herstel van de
apostolische en profetische bedieningen in het Messiaans Joodse
Lichaam.

TJC-II
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Het laatste
nieuws vanuit
TJC-II
Jeruzalem

De gevolgen van deze band met
de plaatselijke Messiaanse gemeentes hebben de manier beïnvloed waarop sommige plaatselijke leiders naar TJC-II kijken.
Omdat dit een moeilijk en uitdagend punt is, is het noodzakelijk
om dit aan de orde te stellen, om
zowel plaatselijk als algemeen het
Lichaam van de Messias op één
lijn te brengen ten einde een
tweede vergadering in Jeruzalem
mogelijk te maken.
Het is een voorrecht deel te mogen hebben aan dit belangrijke
profetische werk van de Heilige
Geest. Laten we daarom bidden
om wijsheid, geduld en nederigheid voor de ILC om verder te
gaan op een weg, die vruchtbaar
is voor het Koninkrijk van God.
TJC-II

Door rabbi Marty Waldman
De afgelopen twee jaar hebben
onze vrienden van de King-ofKings gemeenschap ons TJC-II kantoor in Jerusalem liefdevol gehuisvest. We huurden een kleine
ruimte op de 9e etage van het
CLAL-gebouw in het stadscentrum, waar Bracha, leider van ons
kantoor, werd omringd door gelovige pastors en anderen …. wat
een zegen!

Een grote verandering !
De Heer heeft een gastvrije deur
geopend in de Oude Stad. David
Pileggi, de rector van Christ
Church in Jeruzalem, heeft TJC-II
een kantoorruimte aangeboden in
Christ Church, gelegen in de Armeense wijk van de Oude Stad.

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II
Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit
initiatief dat begon in 1995.
Uitvoerend algemeen secretaris:
Marty Waldman
Email: egs@tjcii.org
Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner
Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:
IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88
T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven
Websites:
www.tjcii.nl www.tjcii.ch
www.tjcii.eu www.tjcii.org

Christ Church huisvest al 31 jaar
de Messiaans-Joodse gemeente
‘De Gemeente van het Lam op de
berg Sion’, die geleid wordt door
Benjamin en Reuven Berger. Deze gemeente heeft de afgelopen
negen maanden de TJC-II gebedsgroep onderdak verleend.
Laat God iets nieuws geboren
worden? Het internationale Leidersteam van TJC-II en de TJC-II
voorbidders wereldwijd hebben
jaren gebeden voor een open
deur in de oude stad …. en hier is
hij dan!!
TJC-II heeft inmiddels het kantoor
verhuisd naar Christ Church. Deze kerk is gemakkelijk bereikbaar
via de Jaffa poort. Voor degenen
van u, die Jerusalem bezoeken:
Laat ons van tevoren wel even
weten wanneer u of uw groep
langs wilt komen, zodat Bracha u
persoonlijk kan begroeten en ontmoeten via:
jerusalemoffice@tjcii.org
Christ Church: https://www.cmjisrael.org/christchurch
TJC-II

De visie van TJC-II
• Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid

brengen: Joh. 17 – Werken aan verzoening tussen de christelijke en
Messiaans-Joodse gemeenschappen.

• Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15
– De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van
Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten
met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.

• Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11 – Het werk
van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de MessiaansJoodse bedieningen.

• De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8 – Het
herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam
van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.

