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Half juli bezochten Marty Waldman en wij tweeën het Navajovolk, oorspronkelijke 
bewoners van Noord-Amerika. Het doel van deze reis was om de relatie tussen het 
Navajovolk en TCJ-II verder op te bouwen. 
Robert Wolff werd uitgenodigd vanwege zijn langdurige relatie met Myron Lizer, de vicepresident 
van het Navajovolk. Na een reeks zoomgesprekken tussen vicepresident Lizer en leden van het 
TCJ-II-leiderschapsteam, werd een uitnodiging gedaan om het Navajovolk (opnieuw) te 
bezoeken. 
Dit bezoek was belangrijk voor het Navajovolk en vond op de juiste tijd plaats. We werden 
vergezeld door Sam Winder, een goede vriend van Marty, en we waren te gast bij de viering van 
de president en vice-president van de historische, openbare ondertekening van een 
overeenkomst om eindelijk de grenzen en bedrijven van hun land weer te heropenen in de 
nasleep van de coronacrisis, na het hoogste aantal corona-gerelateerde sterfgevallen per hoofd 
van de bevolking in ons land. Vicepresident Lizer vergezelde ons vervolgens op een reis rond 
het Navajoreservaat gedurende de twee daaropvolgende dagen. De eerste dag omvatte 

bezoeken aan de Navajo Landbouwproducten Industrie (NAPI), de grote rots Shiprock en een 
kerk in Gallup, in de staat New Mexico, genaamd 'Joshua Generation for Jesus'. Daar baden we 
met een selecte groep voorgangers en voorbidders om de zaak van TJC-II voor de Heer te 
brengen. Vicepresident Lizer sprak er en stelde ons allemaal voor. We bevestigden vicepresident 
Lizer als meer dan een politieke leider, namelijk als de gekozen geestelijk leider van zijn natie. 
De tweede dag, opnieuw vergezeld door vicepresident Lizer,werd gemarkeerd door een reis naar 
de Tweede Mesa, in het hart van het Hopi-reservaat, om te praten met Ellson Bennett, zijn vrouw 
Debra en dochter Callie. We deelden onze getuigenissen en zagen hoe de Heer al gewerkt heeft 
onder de mensen op de reservaten. Er ontstonden diepe relaties, we baden samen en deelden 
onze visie om het Lichaam van Jesjoea verbonden en hersteld te zien worden. 
Aan het einde van de diplomatieke missie besprak het TJC-II-team de volgende stappen met 
vicepresident Myron Lizer. Een mogelijkheid zou zijn om een TJC-II-conferentie te houden onder 
het Navajovolk voor  zowel christelijke leiders, als voorbidders en Next-Generation-leiders uit het 
hele land, samen met Messiaans-Joodse leiders, uit zowel Israël als uit de Diaspora. Het zaad is 
gezaaid en de grond wordt voorbereid terwijl het Navajovolk en TJC-II samen verder 
groeien naar meer wederzijds begrip en eenheid.

Op Navajoland met Shiprock op de achtergrond

Jeruzalem
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Een bijzonder bezoek van Daniel Juster
 door TJC-II Mexico

IAlles begon met het nieuws over de komst van Dr. 
Daniel en Patty Juster. Als je ergens in de VS of 
Israël bent, is dit misschien niet zo bijzonder - zij 
zijn er frequente bezoekers en verblijven er 
regelmatig. In dit geval hebben we het echter over 
Los Cabos in Mexico; niet de meest bezochte plek 
voor de Justers! 

Een idee werd 
geboren: een 
wat als, een 
misschien, een 
wellicht. 
Annabella, een 
actief persoon 
binnen TJC-II 
Mexico, tevens 
bestuurslid van 
TJC-II 
Internationaal, 
had de 
gedachte 
gekregen om 
een 
persoonlijke 
bijeenkomst 
van een kleine 
groep 
voorgangers 
en christenen 
te organiseren, 
zodat Dr. Daniel 
Juster de visie van 
TJC-II aan hen 
kon introduceren. 
Ze bracht dit idee 
op onze 
tweewekelijkse 
Zoom-bijeenkomst 
naar voren en wij 
begonnen 
daarvoor te 
bidden. De 
belangrijkste 
uitdaging was dat 
Annabella in haar 
eentje de 
voorbereidingen 
zou moeten 
verzorgen, omdat 
de rest van het 
TJC-II Mexico-
team verspreid is over verschillende delen van Mexico 
en de VS.  We baden, kwamen met ideeën en baden 
opnieuw. We bespraken meer ideeën, verenigden ons in 
nog meer gebed en vroegen om wijsheid om verder te  
gaan. Vanwege de pandemie werden we gedwongen 
onze oorspronkelijke strategie te wijzigen. Plotseling 
werd de persoonlijke koffiebijeenkomst met Dr. Daniel 
Juster uitgebreid met online onderwijs via Zoom en 
Facebook Live voor iedereen die mee wilde doen. Dit 

gaf vrijheid om elkaar te ontmoeten zonder 
gezondheidsbeschermende regels of zorgen, zonder 
geografische beperkingen of extra kosten. 
Op wonderlijke wijze opende de Heer de deur voor bijna 
alle leden van TJC-II Mexico, inclusief het 
voorgangersechtpaar Agustin en Sara Enrique, de 
coördinatoren van TJC-II Mexico, om naar Los Cabos te 
kunnen reizen voor deze gebeurtenis. Er werd gebeden, 

uitnodigingen 
werden 
verzonden, 
publiciteit vond 
plaats, er werd 
hulp gevraagd en 
de bijeenkomst 
begon vorm te 
krijgen.
De dag brak aan 
waarop velen van 
ons Dr. Daniel en 
Patty Juster 
persoonlijk 
ontmoetten. Alles 
was gereed voor 
het online 
onderwijs, samen 
met alle 
technische 
uitdagingen die 
zoiets met zich 
meebrengt! We 
waren tegelijkertijd 
nerveus en 
opgewonden, 
maar ook erg  
hoopvol  voor  een  
goede opkomst. 
De Heer overtrof al 
onze 
verwachtingen, 
zoals alleen  Zijn 
genade dat altijd 
doet. Op de dag 
van het 
evenement waren 
meer dan 100 
mensen met 
elkaar verbonden 
via beide 
platformen. 
Sindsdien hebben 
bijna 300 mensen 

de video van  het onderwijs bekeken die werd geüpload 
naar de Facebookpagina van TJC-II Mexico. 
Na  dit  proces en evenement zijn we erg blij met twee 
belangrijke resultaten van dit alles: de visie en het doel 
van TJC-II werd gedeeld met Spaanstaligen in Mexico 
en TJC-II Mexico zelf heeft een nieuwe impuls gekregen 
en is klaar voor de volgende opdracht van de Heer. 
Glorie voor de naam van Jesjoea.

Het TJC-II Mexico-team met Annabella als zesde van links, bij een ark met Thorarollen 

TJC-II Mexico-gebedsbijeenkomst
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TJC-II Weekend 5-7 november 

Voetstappen van de Messias 
  Tekenen van God onderweg naar de Wederkomst van de Messias

                      dr. James Earle Patrick    en    ds. Edjan Westerman  

De wereld is onderweg naar de Wederkomst van Jezus Christus. Wereldwijd verwacht de christelijke kerk Messias Jezus, 
Koning der Joden en Heiland voor heel de wereld. Met het oog hierop kun je je afvragen: kun je Zijn voetstappen horen of 
sporen ervan vinden, door de eeuwen heen en in onze tijd? 

Kunnen we ‘Tekenen van God’ opmerken onderweg naar de Wederkomst van de Messias? Geeft Gods Woord ons een 
zoekrichting? Kun je voetstappen van de Messias opmerken in de geschiedenis van de evangelieverkondiging? Kunnen we 
Hem aan het werk zien? Ook in deze laatste eeuw waarin een tsunami aan Jodenhaat, de Holocaust, de terugkeer van Israël 
naar het Land en alle oorlogen om Jeruzalem plaatsvonden en nog steeds realiteit zijn? Heeft de veranderende houding 
tegenover het volk Israël en het Jodendom te maken met het naderbij komen van de Heer? En welke plaats heeft de zich 
ontwikkelende Messiasbelijdende / Messiaans Joodse geloofsgemeenschap daarin? En welke betekenis heeft het 
toenemende besef dat eenheid onder alle volgelingen van Jezus Christus Gods wens en opdracht is?
Hoe kan de geloofsgemeenschap rond Jezus Christus – zo veelkleurig en bestaande uit zoveel kerken -  zich innerlijk en 
praktisch voorbereiden op de wederkomst van Messias Jezus? Wat betekent dat concreet voor onze gemeenten en 
parochies? Voor onszelf?

Tijdens dit verdiepingsweekend staat deze thematiek centraal.  Hoofdspreker zal zijn dr. James Patrick, een jonge 
oudtestamenticus uit  het Verenigd Koninkrijk, die betrokken is bij TJCII-Europa en actief is in veel andere netwerken 
waarin deze thematiek aan de orde komt. Naast  James Patrick zal ook Edjan Westerman, actief binnen TJC-II, een lezing 
verzorgen.

Dr James Earle Patrick is de Theologische Coördinator  voor TJC-II Europa. Hij heeft een bachelor- en masterdiploma 
in Bijbelstudies in Cambridge en is gepromoveerd met een proefschrift over het boek Samuel in Oxford. Hij is secretaris 
van de Love Never Fails-coalitie van christelijke pro-joodse bedieningen in het Verenigd Koninkrijk en heeft de 
NewFrontiers-kerkfamilie als theoloog gediend. Hij heeft voor het celibaat gekozen omwille van de Kerk en de spoedige 
terugkeer van onze Messiaskoning.

Edjan Westerman  is sinds juni 2015 emerituspredikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij heeft (vanaf 1979) 
verschillende gemeenten gediend en is daaraan voorafgaand (1972-1976) ook actief geweest als stafwerker voor IFES-
Nederland. Na zijn predikantsopleiding aan de theologische faculteit van de VU-Amsterdam deed hij daar ook een 
doctoraalstudie OT-NT.  Zijn boek de Messias leren (tweede druk 2020 - www.messiasleren.nl) verscheen in 2015 en in 
2018 de Engelse editie daarvan met de titel Learning Messiah (www.learningmessiah.com). Hij is sinds 2005 betrokken 
bij TJCII, zowel in ons land als internationaal. Hij is getrouwd met Coby en zij wonen in Aalsmeer.

Praktische info over het weekend vindt u op pagina 4.
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Getuigenis n.a.v. de Vormingscursus van TJC-II Nederland 
door Maria Coolen

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.

·  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. 

Gepubliceerd door TJC-II, 
een non-profit initiatief 

dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen Secretaris: 
Marty Waldman 
Email: egs@tjcii.org

U kunt uw belastingaftrekbare giften overmaken 
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

Lay-out: Ruth Mitkov

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner     Email: tjc-ii@hetnet.nl
                              Tel: 040-25 151 83

Mij is gevraagd om een kort woord te wijden aan mijn bevindingen omtrent de avonden die TJC-II heeft georganiseerd. Ik heb 
mij als volkomen leek ingeschreven omdat ik door mijn beste vriendin geattendeerd werd op de inhoud van deze avonden. 
Eerlijk gezegd ben ik als katholiek meisje opgevoed en wist over de hele thematiek die nu geopenbaard werd, helemaal niets. 
Op zoek naar verdieping in mijn persoonlijke geloof, heb ik besloten om zoveel mogelijk kansen te grijpen, die me daarbij 
helpen. En natuurlijk is er veel gebeurd sinds ik op de hoogte ben van alle leed dat er beschreven is in de documenten die TJC-II 
heeft aangereikt. Iedere avond heeft geleid tot een bewustwording van de breuk die ontstaan is tussen de Joodse en niet-Joodse 
gelovigen in Jesjoea, en maakt dat ik uiteindelijk begrijp, waarom veel Christenen nu schuld belijden en trachten te herstellen 
wat in de eeuwen het Lichaam van Christus uit elkaar heeft getrokken. Mijn verdieping is zeker nog meer uitgebreid door het 
lezen van het boekje “De Maranen” en werd ik echt verdrietig; ik begreep steeds meer de pijnen die geleden zijn door al het 
Joodse volk. 
Tijdens onze avonden (via Zoom) kon ik enorm genieten van alle mensen die nog meer vanuit de praktijk hun verhalen 
vertelden. Zeker deel ik ook de gevoelens dat het moeilijk is om de visie van TJC-II zo gezegd “aan de man” te brengen. Ik zelf 
hou van praktisch DOEN, VERTELLEN, EVANGELISEREN…. Maar ja, ik weet nog niet zo goed, hoe dan? Ik vertrouw erop 
dat de Heilige Geest me daarin op weg helpt. 
Verder hoop ik dat de avonden die nog komen, me nog meer inspiratie geven, om in mijn omgeving vrijer en open in contacten 
met mijn medemensen hierover te spreken. 
Dank aan allen die deze avonden mogelijk maken!

TJC-II Weekend 5-7 november (vervolg)
Locatie van het weekend: Beukenhof in Biezenmortel (zie www.beukenhof.nl )
Aankomst  vrijdag vanaf 16.30 uur
Programmastart  met een korte sabbatsviering en een maaltijd om 18.00 uur 
Einde  zondag 16.00 uur
Kosten  € 190,- per person incl. maaltijden, koffie en thee, bedlinnen en handdoeken in een 2-persoonskamer;  

toeslag 1-persoonskamer € 25,-.
Daggasten  vrijdag € 40,- (incl. 1 maaltijd) zaterdag € 60,- (incl. 2 maaltijden)
 zondag € 40,- (incl. 1 maaltijd)
Registratie en betaling het volledige bedrag dient vóór 5 oktober betaald te zijn aan Stg. Toward Jerusalem Council II te 
Eindhoven onder vermelding van uw naam en ‘weekend november 2021’; voor daggasten ook de dag vermelden. Het 
rekeningnummer is: NL35 INGB 0001 5643 88. Er zal vertaling naar het Nederlands zijn. U vindt het programma op de 
website www.tjcii.nl

Deze informatie is ook op papier als flyer in A5-formaat beschikbaar. Indien u een aantal exemplaren hiervan wilt om 
verder te verspreiden in uw kring of om op de info-tafel van uw kerk of gemeente te leggen, laat het ons weten en wij 
sturen u deze graag toe met het aantal dat u wilt!


