Activiteitenoverzicht TJC-II Nederland over 2019
Het Nationaal Comité heeft 4 keer vergaderd. Dit gebeurt om beurten bij één van de leden thuis.
Het Nationaal Comité is uitgebreid met een aspirant-lid.
De voorbedengroep is maandelijks (m.u.v. juli) bijeen gekomen om voor de diverse TJC-II intenties
gezamenlijk te bidden. De samenkomst is iedere keer in Eindhoven. Tussen deze samenkomsten
bidden de voorbidders op hun eigen locatie.
17-19 Mei was er een TJC-II weekend in de Beukenhof in Biezenmortel. Er waren in totaal meer
dan 60 deelnemers uit 5 verschillende landen. De hoofdspreker was rabbijn Marty Waldman uit
Dalles (USA) met daarnaast Bracha uit Jeruzalem. Marty was de man die als eerste de visie voor
TJC-II heeft gekregen in 1995.
De titel van het weekend luidde: “In de spiegel kijken”, met als ondertitel: “De Messiaans-Joodse
Beweging als een tegenover voor de Kerk”.
Zowel de deelnemers als de inleiders waren erg enthousiast over het weekend.
Aan dit weekend is veel voorbereiding vooraf gegaan, die al begon midden 2018. Ook is hiervoor
in februari de Messiaanse gemeente in Düsseldorf (D) bezocht, omdat hun lofprijsteam was
aangeboden voor het weekend.
De TJC-II boekentafel heeft acte de presence gegeven tijdens de studiedag van de Jules Isaac
stichting in Veenendaal en tijdens het Israël weekend in De Betteld in Zelhem.
In de loop van het jaar zijn er netwerk-ontmoetingen geweest met mensen op sleutelposities van
organisaties die met Israël te maken hebben.
De nationaal coördinator heeft een interview gegeven voor Radio Israël over de ontwikkelingen
van TJC-II internationaal. Ook is hij naar een aantal vergaderingen geweest van Charis-Nederland
in oprichting (zie ook: https://stucom.nl/document/0438uk.pdf ), omdat de doelstellingen van TJC-II en
Charis elkaar overlappen.
In maart is er een verdiepingsmiddag en in november een dag geweest voor mensen die over
TJC-II willen weten.
In oktober is in Duitsland voor een terugkoppeling geweest over de TJC-II conferentie in Singapore
van de enige Duitse deelnemer aan deze conferentie.
De leider van de TJC-II theologische werkgroep is in oktober naar een TJC-II conferentie met
theologen in Wenen (O) geweest.
Eind november heeft een deel van het Nationale Comité deelgenomen aan de vergadering van de
TJC-II Europese Exec in Bratislava, Slowakije.
Het Nationale Comité heeft besloten tot het creëren van de functie van Ambassadeur. Dit is
iemand die meer tijd beschikbaar heeft om zich aan de werkzaamheden van TJC-II te weiden, in
de meest brede zin.

