
I k had ooit een bijzondere ervaring 

tijdens een aanbiddingsdienst op 

Cyprus. Om ons heen woedde er een 

plotselinge, heftige storm waarbij zelfs 

de buitendeur door de kracht van de wind 

werd ontzet. Terwijl het om ons heen 

bulderde, heerste er in de aanbiddings-

ruimte een diepe vrede van God. Het is 

een ervaring die ik nooit zal vergeten. 

Het was alsof we in het oog van de storm 

waren, en midden in die storm was Hij 

aanwezig door de kracht van de Heilige 

Geest! Ook waren er profetische woor-

den over stormen die over onze landen 

zouden komen.

STILTE NA DE CORONASTORM?
Al sinds de oprichting van Petach Tikvah 

in 2002 ‘weten’ we dat er andere tijden 

zullen aanbreken in Europa. En tóch 

ALIYAH UIT HET WESTEN
Jesaja 11:12 zegt dat God de verdrevenen 

van Israël zal verzamelen, van de vier 

hoeken van de aarde. De afgelopen eeuw 

hebben miljoenen Joden aliyah gemaakt, 

maar het is opmerkelijk dat dit vanuit 

westerse landen tot nu toe klein is geble-

ven. De voornaamste reden is welvaart; 

want waarom zou je als Jood uit Europa of 

Amerika vertrekken als je je veilig waant? 

De coronapandemie heeft de wereld ech-

ter in drie maanden tijd veranderd en ook 

het ‘rijke’ westen bevindt zich nu in een 

ongekend diepe economische crisis. Zou 

dit Gods moment zijn om Zijn volk thuis 

te halen, óók uit het Westen? Of worden 

Joden opnieuw de ‘zondebok’ zodat Jo-

den naar Israël willen ontkomen?  Alleen 

God weet het! Wat ik wel weet: God haalt 

Zijn volk thuis, óók uit het westen!
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doemde de wereldwijde coronapandemie 

ook voor ons plotseling op. We waren 

dankbaar dat we begin maart, vlak vóór 

de totale lock-down, samen met de Israel 

Experience jongerengroep weer veilig op 

Nederlandse bodem landden. De One 

New Man jongeren conferentie en andere 

bijeenkomsten op het terrein gingen 

niet door en er ontstond een fi nanciële 

uitdaging, onder andere omdat vanuit de 

overheid het sanitair van Camping Tikvah 

tot 15 juni gesloten moest blijven. Toch 

zien we in dit alles Gods ‘wake-up-call’ 

in de visie die we al jaren dragen! Jezus 

zegt: ‘er zullen hongersnoden zijn en 

besmettelijke ziekten en aardbevingen… 

Maar al deze dingen zijn nog maar het 

begin van de weeën’ (Mattheüs 24:7-8). 

In deze brief wil ik een paar indrukken 

met u delen.

door Eelco Schaap

Lees verder op de volgende pagina  >>
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den. Zo riepen diverse Europese landen 

de noodtoestand uit met verregaande 

bevoegdheden. De keerzijde van zo’n 

noodwet is dat het relatief gemakkelijk 

misbruikt kan worden onder het mom 

van nationale veiligheid of volksgezond-

heid. Zo gebruikte de Israëlische politie 

telecomdata via een noodmaatregel om 

te controleren of mensen zich wel hielden 

aan de verplichte thuisquarantaine. De 

politie stopte hier onder druk gestopt, 

maar het laat zien hoe gemakkelijk er 

‘gecontroleerd’ kan worden. In Nederland 

is nu een coronawet in de maak. Het lijkt 

nog onschuldig, maar het is wellicht een 

fuik die zelfs vrijheden voor kerken zou 

kunnen gaan inperken.

GODS AANWEZIGHEID IN HET OOG VAN 
DE STORM
Angst heeft de wereld in haar greep 

en de media vergroot dit uit. Er zit een 

geestelijke wereld achter en het wapen is 

het voeden van ‘angst en onzekerheid’. 

Je moet werkelijk je best doen, je oren 

toesluiten, om ook niet paranoïde te 

worden. ‘Het hart van de mensen zal be-

zwijken van vrees en verwachting van de 

dingen die de wereld zullen overkomen.’ 

(Lucas  21:26) Dit gaat verder dan het 

hamsteren van wc-papier. De hamvraag 

is: wie regeert er in ons hart? Als we wer-

kelijk in Hem geworteld zijn, kunnen we 

in het oog van de storm in vrede en rust 

handelen. Als we vooral luisteren naar de 

media worden we weggeblazen over een 

emotionele glijbaan. 

VOORBEREIDING
‘Weest niet verontrust, deze dingen 

moeten gebeuren’, zegt Jezus. In Hem is 

in het oog van de storm wijsheid beschik-

baar. Noach ging de ark niet pas bouwen 

toen de regen al met bakken uit de hemel 

viel. Jozef ging met beleid te werk toen hij 

hongersnood voorzag. Daarom hebben 

we in deze eindtijd de olie van de Heilige 

Geest nodig.  

Zo wil Petach Tikvah ook de weg mee 

helpen bereiden voor Jezus’ wederkomst 

en Zijn Koninkrijk op aarde. Zo zien we in 

dit alles ook de functie van Camping Tik-

vah. Van buitenaf zien mensen misschien 

alleen een ‘bedrijf’; van binnen worden 

wij echter gedreven door een koninklijke 

visie, om ‘een ark te bereiden’, en dat 

heeft alles te maken met Gods plan in 

deze eindtijd. En ik kan u verzekeren 

dat daar een demonische strijd omheen 

woelt. Maar wij zeggen met Nehemia: ‘De 

Gods des hemels zal het ons doen geluk-

ken!’  Bidt en helpt u mee?

KWETSBAARHEID
Tijdens de lock-down viel ons internet 

twee keer voor langere tijd uit. Het was 

alsof God vroeg: ‘Ben je klaar?’ We kon-

den niet betalen, niet bellen, geen gasten 

inboeken, geen TV kijken. En wat dacht u 

van bruggen, sluizen, medische dossiers, 

ziekenhuizen, werkelijk alles hangt aan 

een paar draadjes! Ik moest ook denken 

aan de bankencrisis niet lang geleden, 

waar toen met een druk op de knop 

beeldschermen van onlinebanken zwart 

werden en spaargeld simpelweg ‘ver-

dween’ en niet meer opneembaar was. 

Besef hoe kwetsbaar en manipuleerbaar 

we in het Westen zijn!

GROTERE CONTROLE HET NIEUWE 
‘NORMAAL’?
Op internet doen duizenden complot-

theorieën de ronde. Zo las ik ergens dat 

15% van de Nederlanders denkt dat het 

coronavirus een biowapen is. Ik ben 

heel voorzichtig met dit soort samen-

zweringsverhalen, die gebaseerd zijn 

op angst. Toch spreekt de Bijbel óók 

over een duivels eindtijdplan, gericht 

tegen Israël, de ware gelovigen en Jezus’ 

komst!  Persoonlijk geloof ik dat deze 

crisis een volgende stap is naar een 

grotere mate van controle door overhe-

Onlangs werd de gaarkeuken 
in Shepetovka - na gedwongen 

sluiting vanwege Covid-19 - 
opnieuw geopend (zij het 

onder de nodige restricties).

Veel oudere Joden – vaak Holocaustoverlevenden, vormen 

in Oekraïne een vergeten groep. Heel vaak leven ze ver 

beneden het bestaansminimum onder extreem moeilijke 

omstandigheden. In Oekraïne zijn er nauwelijks sociale 

voorzieningen en is hulp noodzakelijk. We zijn daarom 

dankbaar dat we mogen samenwerken met Shalom Ministries. 

Er zijn gaarkeukens in Shepetovka, Mohyliv Podil’skyy, Zhmerenka en 

Vinnitsa. Van maandag t/m vrijdag kan hier een warme maaltijd worden genuttigd 

en de locatie fungeert meteen als ontmoetingsplaats voor de eenzamen. Ook worden 

voedselpakketten uitgedeeld. Deze hulp werd de afgelopen maanden vanwege het 

coronavirus in aangepaste vorm aangeboden. Maaltijden en medicijnen werden bij 

de mensen thuis, of bij verzamelpunten bezorgd, zo kon de hulp doorgaan. Het zou 

geweldig zijn als u met uw gift 

(en uw gebed) in dit project 

kunt helpen!

Shalom Ministries

Eén maaltijd kost ca. € 1,00. Een voedsel-
pakket € 30,00. Maak uw bijdrage over 
o.v.v. ‘Project Gaarkeukens’.
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Revive Israel (reviveisrael.org ) is 

een bediening in Israël die helpt om 

de weg te effenen voor het herstel 

van het Koninkrijk van Jesjoea op 

aarde (Hand. 1:5-8). Dat kan alleen 

samen met de internationale Kerk. 

Al vanaf 2003 zijn er persoonlijke re-

laties gegroeid tussen Eelco en Karin 

Schaap en Revive Israel. Zo willen 

we ook in Nederland een verbinden-

de schakel zijn met lichaam van de 

Messias in Israël. En uiteraard verge-

ten we daarbij de jongeren niet!  Een 

indruk van de activiteiten in 2019:

Evangelisatie

•  2.000 mensen hoorden het 

Evangelie in het Hebreeuws.

•  24x7 wordt het evangelie via 

Yeshua Chai TV (Jezus leeft) 

verspreid.

•  330.000 Arabieren zijn bereikt 

via een Arabisch Outreach partner-

programma en social media. 

Onderwijs

•  Meer dan 2 miljoen betrokkenen 

via Facebook.

•  Meer dan 4,3 miljoen afgespeelde 

video’s via social media.

•  9.113 nieuwe volgers op social 

media.

•  Bijdrage aan 30 internationale 

conferenties.

•  Vertalingen in 16 talen.

•  Maandelijkse evangelisatie in de 

straten van Jeruzalem.

•  Actief trainen en toerusten van een 

volgende generatie leiders binnen 

het lichaam van de Messias.

(zie verder petachtikvah.org)

Support Revive Israel Nederland

Het is van strategisch belang dat de 

kerken in Nederland de Messiaanse 

beweging ondersteunen bij het door-

geven van de boodschap van Jesjoea 

aan hun eigen volk! We beseffen dat 

Gods hart veel groter is dan wij en 

dat er een enorme taak voor ons ligt. 

We bidden daarom voor ‘strategische 

relaties’ met (jonge?) leiders die een 

bondgenootschap vormen om samen 

deze taak op te pakken in Nederland.

Voel je je aangesproken? Aarzel niet 

en neem contact met ons op!

Ook is er nu de mogelijkheid uw gift 

over te maken t.b.v. Project Revive Is-

raël Nederland. Giften zullen worden 

gebruikt voor activiteiten in Neder-

land én de support van activiteiten 

van Revive Israel in Israël zelf.

PRO
JECT REVIVE IS
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REVIVE ISRAEL NEDERLAND

Meld je vóór 1 oktober 2020 aan 
via info@petachtikvah.org

Ben je tussen de 17 en 35 jaar? Dan 
nodigen we je uit voor een unieke 
10-daagse Israëlreis in de voorjaars-
vakantie, van do 18 tm zo 28 februari 
2021. Deze reis is uniek om verschil-
lende redenen:

• Inclusief vroegboekkorting (aanmelden 

vóór 1 oktober 2020) betaal je slechts 

€ 1.195,- ALL-IN. Dat wil zeggen dat alles

erin zit: vliegticket, accommodaties, 

vervoer, meeste maaltijden en entreegel-

den. Boek je later (uiterlijk 15 november) 

dan betaal je € 1.350,- Let op: echtparen 

(2-persoonskamertoeslag) betalen € 75,- 

p.p. extra.

• Dit is niet zomaar een toeristische reis. 

Je krijgt inzicht in wat God doet in Israël 

en beter begrip van wat de Bijbel eigen-

lijk zegt over Israël. Zo brengen we je in 

contact met Messiaanse gelovigen en 

andere contacten met de lokale bevol-

king. Daarnaast gaan we natuurlijk ook 

het hele land verkennen (van Golanvlakte 

in het Noorden tot en met de Negev, Tel 

Aviv, Jeruzalem enz.)

• Deze reis zal je relatie met God ver-

diepen. Dit hebben we elk jaar gezien 

bij jongeren die dit reisavontuur met 

ons aangingen. Door gesprekken, door 

getuigenissen van mensen en doordat we 

elke morgen samen beginnen met gebed 

en aanbidding.

vakantie, van do 18 tm zo 28 februari 

• Inclusief vroegboekkorting (aanmelden 

alles

vervoer, meeste maaltijden en entreegel-

den. Boek je later (uiterlijk 15 november) 

dan betaal je € 1.350,- Let op: echtparen 

andere contacten met de lokale bevol-

king. Daarnaast gaan we natuurlijk ook getuigenissen van mensen en doordat we 

ISRAEL EXPERIENCE REIS 2021
(18 – 28 FEBRUARI 2021)

Maak uw gift over t.b.v. het werk in 

Nederland en Israël o.v.v. Project 

Revive Israël Nederland.



COLOFON

EELCO EN KARIN SCHAAP
…zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van PETACH 
TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften en 
dragen de lasten van de boerderij en het terrein.  
Het is een geloofswerk dat fi nanciële uitdagin-
gen kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH 
TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige 
basis? Met uw gift verschaft u een basis om 
gestalte te geven aan dit geloofswerk!

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs 
en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op 
onze website downloaden.
1.  PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods 

plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. 
door onderwijs en toerusting, praktische outreach 
in Israël en Israël Experience reizen. Zo mogen we 
meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.

2.  PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het 
geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een Disci-
pelschap Training in Israël te volgen in samenwer-
king met Messiaanse bedieningen.

3.  PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de 
Messiaanse gemeente in Israël en de niet-Joodse 
kerk. Ook helpen we in Israëls herstel samen met 
gemeenten en bedieningen in Israël.

4.  We verlenen hulp aan Joden bij de Alijah en andere 
hulpprojecten. 

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, ge-
bed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreeuws 
perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die 
weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die 
door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof 
demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel 
van de gemeente in zijn oorsprong. 
PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe)
vlakbij het voormalige Judendurchgangslager Wester-
bork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 
meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernie-
tigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. 
Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is 
Camping Tikvah (www.campingtikvah.nl) gevestigd. 
Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeen-
komsten, jongerenevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN:  NL75 RABO 0382896408    
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn 
belastingaftrekbaar!

VRIJWILLIGERS : NEDERLAND/ISRAËL

Wij zoeken continu christenen die dienstbaar willen zijn bij PETACH 
TIKVAH. Parttime behoort tot de mogelijkheden:
We zoeken:

 • Medewerkers op de receptie (Camping Tikvah/PETACH TIKVAH)
 • Vertalers Engels-Nederlands en andersom (is te combineren 
    met medewerker receptie)
 • Handige mensen/vaklieden voor onderhoud en verbouw
 • Medewerker beheer gebouwen/terrein/camping

Er zijn ook mogelijkheden om te dienen in Israël. Kijk voor meer info op 
petachtikvah.org. Intake vindt plaats via PETACH TIKVAH en in overleg 
met de lokale mensen/leiders met wie we samenwerken.
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Vormgeving: Sjoeal, Hoogeveen (sjoeal.nl)
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SPECIALE BIJEENKOMSTEN

Elke dinsdag, woensdag, donderdag is er bijbelstudie & gebed 
van 9:00 – ca. 10:00 uur. Organisatie: PETACH TIKVAH.

Elke zaterdag is er om 17.00 uur een samenkomst bij Deur van Hoop.
Organisatie: Deur van Hoop, deurvanhoop.nl.

Zaterdag 22 augustus 2020  |  One New Man Studiedag (voor jongeren 
17-35 jaar, opgave verplicht). Organisatie: PETACH TIKVAH.

Hou voor meer info en activiteiten de website in de gaten!

DANK U WEL VOOR UW STEUN!
Zonder uw gebed en bijdragen zou het werk van PETACH TIKVAH niet mogelijk 

zijn. Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan. Ook algemene 

giften zijn overigens belangrijk voor het voortbestaan van ons werk! Denk aan 

huisvesting, ICT, website, salaris, nieuwsbrieven en kantoorkosten.


