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TJC-II Vormingscentrum / Kom en Zie-cursus 2020
door Zr Mary Paul Friemel
Het team van het TJC-II Vormingscentrum in Hainburg was blij, dat het in staat was om
zich snel te kunnen aanpassen aan de verandering, die COVID-19 in onze wereld bracht .
Na veel gebed en onderscheidingsvermogen omtrent hoe verder te gaan en toch
verbonden te blijven met hen, die willen groeien in de visie van TJC-II, werd een
internetcursus ontwikkeld. Het leidersteam van het TJC-II Vormingscentrum was
gastheer tijdnes de eerste TJC-II Kom en Zie-cursus in 2019.
We pasten ons aan en schiepen een nieuwe online ontmoetingsplaats om mensen te bereiken.
Dankzij het internetplatform waren we in staat om meer dan 220 mensen wereldwijd met elkaar
te verbinden en te registreren. Deze deelnemers kwamen uit meer dan 20 landen en
vertegenwoordigden veel denominaties, van zowel Messiaans-Joodse als niet-Joodse
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Het Kom & Zie-Team ter plaatse in Hainburg met zr. Mary-Paul Friemel als tweede van rechts

gelovigen. Onze deelnemers vertegenwoordigden ook meerdere generaties en mensen met
verschillende achtergronden. We waren overstelpt door de reacties, maar ook opgewonden toen
we zagen dat de Heer andere plannen had voor dit jaar. We verzorgden 20 onderwijssessies in
tweeënhalve week, met aanvullende sessies met aandacht voor delen, gebed en gesprek. Er
waren ook vier groepen die fysiek samen kwamen om de lessen te volgen en de 'volle ervaring'
te hebben inclusief dagelijks gebed, gesprek en samen optrekken. Deze groepen waren in
Curitiba in Brazilië; Hong Kong; Oeganda en Hainburg in Oostenrijk. Andere mensen vormden
groepen om de cursus samen online te doen; deze waren er in Ierland, Groot-Brittannië, de
Verenigde Staten en Kenia. De rest van de deelnemers bestond uit individuen die de lessen via
internet volgden en velen van hen deden mee met de online discussiegroepen, die plaats
vonden na afloop van de lessen. Bijna alle docenten waren leden van het Internationale Leiders
Comité van TJC-II. Na de 20 lessen hebben we de deelnemers aangemoedigd om een tijd van
uitreiken te ontwikkelen en uit te voeren. Gezien de ongewone omstandigheden waarin we nu
leven was dat niet eenvoudig. We werden enorm bemoedigd door de creativiteit van de
verschillende groepen en mensen wereldwijd.
(vervolg op pagina 2)
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TJC-II Vormingscentrum / Kom en Zie-cursus 2020
door Zr. Mary Paul Friemel (vervolg)
Deze uitreikingen waren o.a.: online gebedsbijeenkomsten, fysieke gebedstijden, bezoeken aan
synagogen, bezoeken aan Messiaans-Joodse
synagogen en online
sessies om de visie van
TJC-II uit te leggen.
Er is altijd meer dan
verwoord kan worden
over deze tijd samen.
Maar misschien is het
voor nu genoeg om te
zeggen, dat we de Heer
enorm dankbaar zijn
aan voor wat Hij in deze
tijd heeft gedaan en dat
we met Hem mochten
samenwerken in dit
geweldige project. Alle
glorie aan Hem, wiens
kracht in ons oneindig
meer kan doen dan wij
kunnen bidden of
beseffen!

"Wat was het een voorrecht om "te komen en te zien"
en al die meer dan 220 mensen van over de hele wereld
te ontmoeten, van ieder continent op Gods aarde, en te
weten dat we allemaal
verenigd zijn voor dat
ene doel: om te voldoen
aan Zijn roeping om
samen die Ene Nieuwe
Mens te zijn!"
(Inge van Lieshout,
Nederland)
"We konden de vrucht
van de Ene Nieuwe
Mens proeven. Hoewel
de Kerk in het Verre
Oosten jong is, weten
we dat onze hemelse
Vader verheugd is te
zien, dat we één
(echad) worden in
Jesjoea." (Shiu Yau
Keung, Hong Kong)

Groep Brazilianen die fysiek samen aan de online cursus deelnamen

Reacties van deelnemers:
"Deze cursus nam me mee op een tocht door de
geschiedenis van het Joodse volk, vanaf Abraham tot
heden, en hoe God hen een unieke rol in Zijn heilsplan
heeft gegeven, gebaseerd op de Schrift. Het opende
mijn ogen om de bijbel te kunnen zien als een verslag
van Gods soevereiniteit, getoond door heel de Joodse
geschiedenis heen."
(Janet Hatfield, USA)

"Ik dacht, dat ik voorbereid was op de 'Kom en Zie'
cursus door verschillende nieuwsbrieven en video'tjes
over TJC-II, die ik had bekeken. Toen ik echter
gedurende de cursus meer leerde over de diepte van de
historische pijn in Zijn lichaam, de noodzaak van
eenheid en het belang van deze eenheid, veranderden
mijn gedachten. Dat geldt ook voor mijn hart " (Mark
Norbury, Australia)

"De "Kom en Zie" cursus van TJC-II was voor mij een
ommekeer in mijn kijk op
de geschiedenis van het
"Brian Cox deed een
volk van Israël en Gods
heel krachtige uitspraak
plannen voor de
toen hij sprak over
uiteindelijke verlossing.
verzoening en wat hij zei
Onze ogen gingen open
blijft doorklinken in mijn
om Jezus te zien als de
geest als ik kijk naar het
Joodse Messias, die
verdeelde lichaam van
werd geboren in en
Jesjoea. Hij zei dat we
leefde met gewoonten
Gods soevereiniteit
en tradities van een
moeten erkennen in dit
bepaalde cultuur, waarin
werk; het is Zijn werk - in
God door Hem heen
Zijn wijsheid zal Hij het
een plan tot uitvoering
werk van verzoening om
brengt dat meer dan
de kerk tot de ene
tweeduizend jaar vóór
nieuwe mens te
Zijn komst begon en dat
scheppen, tot stand
op het punt staat te
brengen - de Koning der
worden voltooid."
Koningen en de Heer der
(Kamila Cristina de Melo
Deelnemers aan de cursus in Hainburg. De groep stond in twee rijen,
Heren."
Freire, Brazil)
Joods en niet-Joods, tegenover elkaar. De niet-Joodse deelnemers
(Bernice Gicovi, Kenya)
baden en beleden schuld over het verleden en verwelkomden de
Joodse deelnemers als mede-leden van het Lichaam van de Messias.
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TJC-II en de Navajostam in Noord-Amerika)
door Robert Wolff
In oktober kwamen verschillende leiders van TJC-II
via Zoom in contact met de vice-president van de
Navajostam, de heer Myron Lizer. Eerst wat
achtergrond informatie: vice-president Lizer reisde
eind 2012 naar Jerusalem als deel van een delegatie
onder leiding van de voormalige Navajo-president,
Ben Shelly (Hebreews voor “Zoon van Mij”). Die
delegatie bood de Knesset een verklaring aan van
de ‘First Nations of America’ op 12 december 2012
(12-12-12).

Vice-president Myron Lizer bij het reservaat van zijn stam

Vice-president Lizer is kort geleden gekozen voor deze
functie. Hij heeft geen eerdere politieke ervaring. Hij is
een volbloed lid van de First Nations - half Navajo en
half Comanche. Hij is zowel pastor als zakenman (hij
bezit drie Ace Hardware-winkels & drie "Churches
Chickens" restaurants). Hij is in het Oval Office
(werkvertrek van de president van de Verenigde Staten)
geweest en was ook aanwezig bij de recente
ondertekening van de 'Lady Justice Executive Order', de
werkgroep die is opgericht om recht te doen aan
vermiste en vermoorde Amerikaanse Indianenvrouwen een chronisch probleem. Vice-president Lizer is
tegenwoordig beheerder van een grote federale
subsidie voor passende hygiënische maatregelen en
schoon drinkwater om de hoge tol aan dodelijke

slachtoffers van het coronavirus in zijn land te
bestrijden.
Robert Wolff heeft al jarenlang TJC-II gesteund. Hij
organiseerde de reis naar het Heilige Land in 2012.
Messiaanse Rabbi Wolff en vice-president Lizer namen
samen het initiatief voor de stichting 'Many Waters'. Het
eerste doel van dit partnerschap is om een brug te slaan
tussen de oorspronkelijke bevolking van Amerika en
Israël door veelbelovende indianenstudenten te sturen
naar het Arava Instituut in de Negev. Hier worden zij
opgeleid in de Israëlische landbouw- en watertechniek
en industriële vaardigheden, die dan weer kunnen
worden toegepast in hun thuisland. De connectie tussen
Israël en de oorspronkelijke bevolking van Amerika is
heel natuurlijk. Beide groepen hebben een
stammenstructuur, een nomadische achtergrond en
kennen een geschiedenis van leven in verstrooiing.
Allebei hebben ze honderden jaren van vervolging en
bestaansbedreiging overleefd. Net als voor Israël, leidt
het spoor van het geloof van de Indianen van NoordAmerika naar de ene Grote Schepper.
De liefde van vicepresident Lizer voor de Joodse wortels
van zijn geloof en zijn verlangen om samen te werken
met Israël wordt bevestigd door relaties met talrijke
leiders uit Messiaanse en traditioneel-Joodse kring. Hij
heeft uitstekende relaties met andere leiders onder de
oorspronkelijke bewoners van Amerika en staat in de
gunst bij de hoogste kringen binnen het Oval Office en
het kabinet (van de landspresident).
TJC-II leiders willen graag uitkomen voor hun contacten
met vicepresident Lizer en andere leiders van de
oorspronkelijke bevolking die geïnteresseerd zijn om
hun kennis te delen met Israël. Dit ontluikende
partnerschap biedt een goede basis voor het
geloofwaardiger maken van die Ene Nieuwe Mens
onder onze niet-Joods familie.

TJC-II vormingscursus in Nederland
We leven in bijzondere tijden, een nieuwe tijd breekt
aan. Wij hebben de Open Dag van 14 november moeten
annuleren en daardoor ook u gemist. Wij hadden in de
planning staan om in maart 2021 een verdiepingsweekend te organiseren. Het thema van het weekend
zou zijn “In de voetstappen van de Messias”. Dit gaat
helaas niet door, maar de Heer gaat wel verder met Zijn
werk. Toch willen wij u ontmoeten en samen met u op
weg gaan, voor de visie van TJC-ll. Hiervoor verzorgt
TJC-II een 7-tal avonden. Deze avonden komen wij bij u
thuis via het digitale platvorm Zoom. Met deze cursus
nemen wij u mee in de historie en de pijn van de
verdeeldheid in het Lichaam van de Heer.
De avonden zijn geheel in het Nederlands. We bieden
deze avonden aan voor opbouw van de Kerk, voor meer
gemeenschap met elkaar en voor een dieper inzicht in

de visie van TJC-II en voor het klaar maken van de
Bruid voor de komst van de Bruidegom.
De leidraad voor deze avonden zal zijn, het boekje “Op
Weg Naar de Tweede Vergadering van Jeruzalem,
Visie, Oorsprong en Documenten”. U kunt dit
downloaden of bestellen op onze website.
Bent u geïnteresseerd of meldt u zich aan, graag een
email sturen naar martinathijssen@gmail.com . Het
definitieve programma en data volgen nog.
Veel zegen wenst TJC-II u toe voor 2021,
Martina Thijssen
Martina Thijssen is sinds september 2020
lid van het Nationaal Comité.
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Mijn weg naar TJC-II
getuigenis van Inge van Lieshout
Ik woon in Eindhoven, ben getrouwd en we hebben
twee volwassen zonen. Van huis uit ben ik Rooms
Katholiek en ben actief parochiaan in dezelfde kerk als
Paula Leitner. Tussen 2013-2016 heb ik 3 jaar deeltijd
Theologie gestudeerd aan de Tilburg School of Catholic
Theology, totdat God vond dat het genoeg was (…) en
me tot voltijdsgebed wilde aanzetten.
Het begon in de zomervakantie van 2017. Tijdens die
zomervakantie, in Oostenrijk, liet God me ‘struikelen’
over concentratiekamp Mauthausen. Ik voelde dat dit
geen toeval was. De volgende zomervakantie gingen
we naar Noord-Duitsland en we ‘struikelden’ over
concentratiekamp Bergen-Belsen. Opnieuw geen
toeval. In mei 2019 waren mijn man en ik een paar
dagen in Drenthe. En opnieuw ‘struikelde’ ik over een
concentratiekamp: Westerbork. Ik begreep dat God me
iets wilde vertellen over Zijn Volk. Het liet me niet meer
los en bleef in mijn gedachten.
In november 2018 kwam Eyal Friedman, Messias
belijdende Jood, in onze parochie zijn verhaal vertellen.
Zijn verhaal greep me aan en na afloop ging ik hem
bedanken en spraken we elkaar kort. Toen heeft Eyal
voor me gebeden en me gezegend. In de nacht van de
derde dag hierna liet Jezus zich in een droom aan me
zien: een intens Verwarmende en Lichtende ervaring
vulde me helemaal op; een intens Geluk, intense
Vrede. Hij lachte me toe met uitgespreide,
verwelkomende Armen… Het was maar een kort
fragment, Jezus zei helemaal niets…maar die Warmte!
Die Liefde!
Het verhaal gaat verder… Op een zekere dag vorig
voorjaar, 2019, kreeg ik de ingeving nu eindelijk die
website van TJC-II, waar Paula Leitner bij betrokken is,
maar eens op te zoeken. Mijn oog viel boven in de
website op de kop ‘atelier Yaffa’ en dat intrigeerde me.
Niets had me kunnen voorbereiden op wat er gebeurde
toen ik de foto’s zag van de schilderijen van Ans
Leitner. In één enkel ogenblik gaf God me helder inzicht
en volledig begrip van de beelden die ik op mijn netvlies
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had staan: Hij stortte het geheel in één keer over me
heen en vulde me er geheel mee. Een intens en zeer,
zeer diep verdriet vulde me en ik heb ontzettend lang
en intens gehuild. Ineens viel alles wat er hiervoor
gebeurd was - samen met déze beelden, deze kennis op zijn plaats! Direct heb ik een mailtje gestuurd naar
René Leitner en heb kennis gemaakt met Ans en René.
Gedurende de periode mei / oktober 2019, heb ik alle
brochures gelezen. Ook al het TJC-II materiaal dat
online te vinden is heb ik ‘doorgewerkt.’ In november
2019 was ik aanwezig bij een TJC-II Vormingsdag.
Begin zomer 2020 kreeg ik een uitnodiging voor de
“Come & See cursus” die gedurende 2 ½ week in junijuli gehouden zou worden en ik vroeg Paula ‘Of dat iets
voor mij zou zijn…?!?’ Sindsdien ben ik begonnen om
in stapjes ‘te groeien’ in TJC-II.
“Kom en Zie” cursus
De cursus werd gevolgd door ca. 220 deelnemers van
alle continenten De deelnemers volgden de cursus
zowel in groepen ter plaatse als ook individueel vanuit
vele landen. Iedere dag werd begonnen met lofprijzing;
daarna volgden 2 of 3 leringen, die gegeven werden
door een groot aantal docenten (veel uit het ILC, het
Internationale Leiders Comité) over een breed scala
aan onderwerpen. In kleine groepen konden we
hierover van gedachten wisselen.
Aan het slot van de hele cursus volgde een sessie
waarin een werkelijk overdonderende zegening door
een groot deel van de leden van het ILC over ons werd
uitgesproken Ik voelde me zo gedragen, zo gewenst, zo
ontzettend ‘welkom’ bij de TJC-II familie. Ook heeft de
cursus me een warm bad aan contacten geschonken.

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
Messiaans-Joodse bedieningen.

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

· De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea:
Zach. 8 – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen

Websites:
www.tjcii.nl www.tjcii.ch www.tjcii.eu www.tjcii.org

in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer
van Jesjoea.
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