
Oekraïne is in een nachtmerrie terecht-
gekomen. Velen zijn gevlucht, Joden 
proberen alijah (terugkeer naar Israël) 
te maken en anderen proberen bij 
hun huis te blijven. Op TV zien we de 
afschuwelijke beelden aan ons voorbij-
trekken. 

Het Bijbelboek Openbaring lijkt ook net 
een soort � lm met een draaiboek van de 
wereldgeschiedenis. In bijna elk hoofd-
stuk hoor je Johannes zeggen ‘en ik zag…’.  
Jezus heeft voorzegd dat Zijn wederkomst 
wordt voorafgegaan door wetteloos-
heid en enorme catastrofen die de aarde 
zullen tre� en. Lees Mattéüs 24. Zo kreeg 
ik van iemand een mail met de volgende 
gedachte: De Eerste Wereldoorlog maakte 
het land klaar voor het volk (Israël) en 
de Tweede Wereldoorlog maakte het 
volk klaar voor het land. Zal een Derde 
Wereldoorlog Israël klaarmaken voor haar 
Messias? Zacharia 12:10-14 belooft de 
uitstorting van ‘de geest van genade en 
gebeden over het huis van David en de 

grote schare zullen zij hierheen terugkeren
(Jeremia 31:8).

De Israëlische Wet op de Terugkeer 
bepaalt dat ‘elke Jood het recht heeft om 
terug te keren naar Israël’ en dat iedereen 
met één Joodse grootouder of die met 
een Jood getrouwd is het recht heeft 
zich in Israël te vestigen. Een immigra-
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inwoners van Jeruzalem’. Is dit de uitstor-
ting van de Heilige Geest? Niemand weet 
hoe alles a� oopt. Wat ik wel weet is dat 
God alles in zijn handen houdt!

Aliyah uit het Noorderland
Zie, Ik breng hen uit het land van het 
noorden en verzamel hen van de einden 
der aarde; onder hen blinden en lammen, 
zwangeren en barenden tezamen; in een ~ Lees verder op pagina 2  >>

DE GEOPENDE BOEKROL

door Eelco Schaap

HULP VOOR OEKRAÏENS-JOODSE VLUCHTELINGEN…
Onderdeel van de visie van PETACH TIKVAH is om olim te helpen of tijdelijk te 
accommoderen. Na de eerste berichten van de Russische invasie op 24 februari jl. 
hebben we contact gezocht met onze Poolse vrienden om te kijken in hoeverre we 
kunnen helpen. Eerst kwam er een verzoek of we als stichting Joodse vluchtelingen 
konden opnemen. Wij overwogen hiervoor eventueel Het Praethuys op Camping Tik-
vah open te stellen. Ook hebben we mogelijke opvangplekken binnen ons netwerk 
geïnventariseerd. Het is zeer bemoedigend te zien hoeveel mensen bereid zijn hun 
huizen open te stellen voor de opvang van Joodse vluchtelingen! Uiteindelijk kregen 
we bericht dat de vluchtelingen het liefst zo lang mogelijk in Polen willen blijven, 
maar dat er wel behoefte was aan matrassen, handdoeken, dekbedden, kussenslo-
pen e.d..  De organisatie Nachamu Nachamu Ami heeft uiteindelijk hulpgoederen 
gebracht. Aangezien de situatie snel kan veranderen vragen we u om onze website 
in de gaten te houden. ~ Zie verder het artikel op pag. 3  >>
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voedsel. Een hoeveelheid tarwe voor één 
persoon voor één dag zal een dagsalaris 
gaan kosten. Het betekent dat de prijs 
van graan naar extreme hoogten gaat, 
terwijl producten als wijn en olie geen 
schade zullen hebben. In het licht hiervan 
wil ik de volgende gedachte met u delen. 
Oekraïne wordt de graanschuur van 
Europa genoemd en dat geldt zeker voor 
Israël en andere landen. Israël is voor 50% 
(!) afhankelijk van graan uit Oekraïne. Dat 
geldt ook voor Libanon. Voor Egypte en 
Turkije is dat respectievelijk 86% en 75%! 
Oekraïne en Rusland dragen samen voor 
30% bij aan totale wereldwijde graanex-
port. Inmiddels zijn de aanvoerroutes via 
de Zwarte Zee geblokkeerd en is graanex-
port vanuit Oekraïne grotendeels gestopt. 
Deze oorlog kan voedselschaarste op 
wereldniveau veroorzaken. Op het mo-
ment dat ik deze nieuwsbrief schrijf ligt de 
tarweprijs inmiddels al 40% hoger.

Gods boekrol
Het is bijna Pesach en dan wordt de 
massale exodus van het Joodse volk uit 
Egypte herdacht. Jeremia profeteert dat er 
een tijd komt dat niet meer aan de exodus 
uit Egypte wordt gedacht, maar vééleer 
Die de Israëlieten uit het land in het noorden 
en uit al de landen waarheen hij hen had 
verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen te-

rugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen 
gegeven heb. (Jeremia 16:15)
Egypte moest echter eerst geschud 
worden met als doel dat iedereen wist 
dat de God van Israël de enige God op 
aarde was (Exodus 9:14-16). Zo gaat God 
zich opnieuw een Naam vestigen voor de 
ogen van alle volken door Zijn volk thuis 
te brengen. Dán volgt geestelijk herstel 
(Ezechiël 36:22-28) en uiteindelijk Jezus 
wederkomst. Omdat het Joodse volk een 
sleutel is voor de terugkeer van de Mes-
sias, probeert satan de redding van Joden 
tegen te werken door hen te vernietigen. 
Niet Poetin, Biden of wie dan ook bepaalt 
de wereldgeschiedenis. Gód is soeverein 
over de volken en Hij heeft de hun van 
tevoren toegemeten tijden bepaald en de 
grenzen van hun woongebied, opdat zij de 
HEER zouden zoeken (Hand 17:26-27).  

Gods boekrol is geopend; Jezus zegt: 
‘Wordt niet verschrikt, deze dingen moeten 
gebeuren’ (Mattéüs 24). Alléén via het 
Lam dat geslacht is, Zijn Naam is Jesjoea, 
brengt Hij Zijn herstelplan en de geschie-
denis tot zijn einde.  Laten we daarom niet 
bang zijn, maar de toevlucht nemen tot 
de hoop die voor ons ligt, als een anker 
voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en 
reikt tot in het binnenste heiligdom, ach-
ter het voorhangsel (Hebreeën 6:19).

tiestroom van Joden uit de voormalige 
Sovjetrepublieken is niet nieuw voor 
Israël. Sinds 1989 heeft Israël al meer dan 
één miljoen Joden opgevangen. Russisch 
is inmiddels de tweede taal in Israël.  Kan 
het zo zijn dat God deze oorlog gebruikt 
om de rest van de Joden naar Israël te 
brengen? God zegt namelijk  ‘dat Hij 
niemand daarginds nog laat achterblijven’ 
(Ezechiël 39:27-29). Al weten we de tijd 
niet precies, feit is dat er nog tussen de 
75.000 tot 400.000 Joden in Oekraïne 
zijn, inclusief ook duizenden Messiaanse 
gelovigen. Ook zijn er nog wel een half 
miljoen Russische Joden (!).

Zwart paard
Zie een zwart paard, en hij die erop zat had 
een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te 
midden van de vier dieren een stem zeggen: 
Een maat tarwe voor een penning en drie 
maten gerst voor een penning. En breng aan 
de olie en de wijn geen schade toe.
(Openbaring 6:5-6)
Als in het Bijbelboek Openbaring de zes 
zegels van de boekrol worden geopend, 
worden er vier paarden beschreven. Eerst 
is er het witte paard, dan een rood paard 
met macht om de vrede van de aarde weg 
te nemen en dan volgt een zwart paard 
(derde zegel). De weegschaal duidt op het 
nauwkeurig afmeten en distribueren van 

SAVE THE DATE!  One New Man
jongerenconferentie & kampeerweekend

17 t/m 
19 juni 
2022

Van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni 2022 zal er 
weer een One New Man jongerenconferentie/
kampeerweekend op het terrein van Camping 
Tikvah plaatsvinden.  Het is een 3-daags kampeer-
avontuur voor jongeren, samen met messiaanse 
gelovigen uit Israël. 

Het weekend wordt georganiseerd in samenwerking 
met Revive Israël Nederland en Deur van Hoop.
Speciaal voor dit weekend nodigen we messiaanse 
sprekers uit Israël en Frankrijk uit om onderwijs te 
geven. Er is tijd voor worship, gebed, onderwijs, getui-
genissen, persoonlijke verhalen en gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is natuurlijk ook tijd voor gezel-
ligheid (kampvuur), sport en activiteiten om elkaar 

beter te leren kennen.  Als thema hebben we dit jaar:  
‘Bereid de weg van de Heer’.  Gods plan met Israël 
staat centraal, maar ook ‘relaties’.  Allereerst met Jezus, 
maar ook met messiaanse gelovigen in Israël en wat 
dat met de jongeren van nu te maken heeft!

Waar? Camping Tikvah Hooghalen
Voor wie? Jonge mensen van 17-35 jaar; 
gezinnen zijn ook welkom.  
Kosten? Vroegboekprijs € 35,- p.p. (incl. kampeerkos-
ten) voor het hele weekend! Na 1 mei € 40,- p.p. 
Kinderen > 2 jaar: € 2,50 per kind. Geen kinderop-
vang, wordt doorgaans door de ouders onderling 
geregeld. Duzz, geef je op, vertel het door en zet 
het in je agenda!

LET OP: NIEUWE DATA!
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Roman en Peter zijn de leiders van SHALOM 
MINISTRIES, een bediening waarmee PETACH 
TIKVAH al jarenlang samenwerkt. Zo onder-
steunden we steeds een drietal gaarkeukens in 
Oekraïne waar veelal oudere Joden – vaak Holo-
caustoverlevenden een maaltijd konden nuttigen 
en waar voedselpakketten werden uitgedeeld. 
U zult begrijpen dat de oorlog voor deze groep 
traumatisch is.

Op het moment van schrijven zijn de gaarkeukens in Oe-
kraïne nog steeds in bedrijf. In Vinnitsa en Mohyliv Podil’sky 
worden van maandag tot vrijdag nog steeds maaltijden 
verzorgd. In Shepetovka worden voedselpakketten uitge-
deeld. Bid alstublieft voor hun veiligheid!

Projecten
PETACH TIKVAH wil zowel praktisch als geestelijk (in ge-
bed) naast het Joodse volk staan. Inmiddels zijn er enkele 
opvanglocaties in Polen ingericht, waarvan één voorzien is 
van een gaarkeuken. Zo is er in Oswieçim (vlakbij voormalig 
vernietigingskamp Auschwitz) een opvanglocatie met een 
gaarkeuken ingericht voor Joodse vluchtelingen uit Vin-
nitsa. Vooralsnog willen alle vluchtelingen graag in Polen 
blijven. We staan in nauw contact met Shalom Ministries en 
helpen waar mogelijk, � nancieel of praktisch. 

Praktische hulp 
Graag willen we onze Poolse vrienden extra ondersteunen 
bij het opvangen van deze Joodse vluchtelingen. Helpt u 
ook mee? Uw gebed en uw gaven zijn daarbij essentieel!

HULP BIJ OPVANG JOODSE 
VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE

De opvanglocatie met 
gaarkeuken in Oswieçim

Roman met 
vluchtelingenkind

Afgezien van de kosten voor noodhulp in Polen 
kost één maaltijd circa € 1,- en een voedselpakket 
€ 30,-. U kunt uw bijdrage overmaken o.v.v. 
‘PROJECT GAARKEUKENS’



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 � nanciële uitdagingen 
kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH 
TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige ba-
sis? 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 meewer-
ken aan het (geestelijk) herstel van Israël.

2.  PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het 
geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een Discipel-
schap Training in Israël te volgen in samenwerking 
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, 
gebed, 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!

JONGERENREIS 2023
Van 23 februari t/m 5 maart 2023 organiseren wij weer een tiendaagse 
Israel Experience jongerenreis, voor jongeren van 17 t/m 35 jr. 
De vroegboekprijs wordt (onder voorbehoud) € 1.400,- all-in, als je je 
vóór 1 oktober 2022 aanmeldt en € 500,- aanbetaalt. Na 1 oktober wordt 
de prijs (onder voorbehoud) € 1.500,- all-in. Voor een 2–persoonskamer 
betaal je extra (is niet altijd mogelijk). 
ALL-IN: inclusief vliegticket, accommodaties, transport, de meeste 
excursies, ontbijt en diner. We maken geen winst en gaan dus voor de 
laagst mogelijke prijs! Onze jongerenreizen zijn uniek, omdat naast het 
land verkennen, het persoonlijk contact met jonge messiaanse gelo-
vigen centraal staat. We rijden met ‘eigen’ vervoer van de Golan in het 
Noorden tot in de woestijn in het Zuiden, van de Middellandse Zee tot 
aan de grens met Jordanië. De reis zal je geloof verdiepen en zicht geven 
op Gods plan met Israël!

JONGERENMEETINGS
Vanuit PETACH TIKVAH & REVIVE ISRAEL NEDERLAND onder- 
wijzen we jongeren over Gods plan met Israël en de volken. 
Zo hadden we in januari weer een gezamenlijke meeting met een groep 
jongvolwassenen. We hadden deze dag Jaap Bönker uitgenodigd die 
ons onderwezen heeft over de Islam, een zeer relevant thema. Jaap was 
jarenlang directeur van de Arabische Wereldzending en is nu directeur 
van Comité Gemeentehulp Israël.  De focus van deze dagen ligt op het 
elkaar leren kennen (relaties) en het samen in Gods Woord verdiepen. 
Om de 2-3 maanden organiseren we zo’n dag voor jongeren.
Ben je tussen de 17 en 35 jaar en heb je ook belangstelling? 
Mail ons: info@petachtikvah.org
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Vormgeving: Sjoeal, Hoogeveen (sjoeal.nl)
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BIJEENKOMSTEN
•    Elke dinsdag, woensdag, donderdag ~ 9:00 tot ca. 10:00 uur:

Bijbelstudie & gebed
•     Jongerenmeeting: elke 2-3 maanden Bijbelstudie en quality time 

(zie website voor data)
•   17 t/m 19 juni 2022: One New Man Jongerenconferentie

(camping Tikvah ~ kampeerweekend)
•   23 februari t/m 5 maart 2023  (voorjaarsvakantie) ~ Israël jongerenreis  
Organisatie: PETACH TIKVAH ~petachtikvah.org.

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

BEDANKT VOOR UW STEUN!
Zonder uw gebed en bijdragen zou het werk van PETACH TIKVAH niet 
mogelijk zijn. Oók algemene giften zijn belangrijk voor het voorbestaan 
van ons werk! Zoals huisvesting, ICT, website, salaris, nieuwsbrieven, 
kantoorkosten e.d. Mogen we weer op u rekenen?
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Zin om mee te gaan? Geef je dan alvast VRIJBLIJVEND op, 
zodat we je de hoogte kunnen houden. Stuur een mail naar 
info@petachtikvah.org


