
PETACH TIKVAH is afgelopen jaar 20 jaar 
oud geworden!  Poeh…, helemaal vergeten 
om daar even bij stil te staan... We vonden 
het daarom een mooi moment je een eindje 
mee te nemen op onze levensreis…

In 1987 waren Karin en ik voor het eerst 
in Israël en na a! oop zeiden we: ‘hier 
komen we nooit meer terug’. We waren 
jong en vonden Israël best overweldi-
gend. We voelden spanning, mensen 
waren gestrest, we werden bedrogen, 
het was chaotisch, heet, ik werd ziek en 
lag in een hotelkamer (Oost-Jeruzalem) 
met pal daaronder een luidspreker die 
5x per dag moslims opriep tot gebed, 
beginnende rond half vijf in de och-
tend! Het kan raar lopen, want wie 
had ooit gedacht dat we een hart voor 
Gods plan met Israël en de kerk zouden 
krijgen en dat we jaarlijks groepen 
zouden meenemen naar Israël? Wijzelf 
zeker niet!

we dachten wat Gods plan was popte 
opnieuw die droom op en kochten we in 
1998 een voormalige boerderij in Hoog-
halen. Roeping van God? Dat stond in de 
ijskast, want eigenlijk we begrepen God 
niet meer...

Ontstaan
Maar wat we niet wisten is dat deze 
boerderij vlakbij voormalig kamp Wester-
bork lag en ons terrein aan de voormalige 
spoorbaan grensde, waarover destijds 
107.000 joden zijn gedeporteerd. Ook 
vertelde Karins vader dat hij in de kampen 
Amersfoort en Westerbork gezeten had! 
Hij had er nooit eerder over kunnen 
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In 1994 begon God onze ogen te openen 
door het lezen van een boek wat ging 
over Bijbelse profetieën en de terugkeer 
van Gods volk naar Israël vanuit alle 
landen. Ik was perplex dat dit op de Bijbel-
school overgeslagen was. Ik heb toen 
terloops tegen God gezegd: ‘Als u me kan 
gebruiken, hier ben ik’. Dat hebben we 
geweten! Nog geen drie maanden later 
kwamen we in contact met de Engelse 
organisatie Good News Travels, die Joden 
vanuit Oekraïne hielp terug te keren naar 
Israël. Spannend met een jong gezin en 
ook pijnlijk omdat velen in onze kerk niet 
begrepen wat ons bezielde. Dit zijn de tij-
den van karaktervorming vooral omdat na 
2,5 jaar onze rol binnen dit werk stopte en 
we ons afvroegen of we Gods stem soms 
verkeerd verstaan hadden. 

Nu droomde ik als kind altijd van een 
boerderij en na mijn middelbare school-
tijd ben ik dan ook landbouw gaan 
studeren. In het ‘loslaat-proces’ van wat 
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namen we de geloofsstap door mijn be-
taalde baan op te zeggen en gedeeltelijk 
op giften te gaan leven. Uit het jongeren-
werk is later een gemeenschap voortge-
komen die momenteel als ‘Deur van Hoop’ 
samenkomt op ons terrein. Ongeveer vijf 
jaar geleden droegen we de leiding hier-
van over aan een jong echtpaar. Elke week 
komt er een groep voornamelijk jonge 
gezinnen bijeen rondom Gods Woord. 
Dank aan Hem!

Discipelschap en Israël
Door de jaren heen zijn vele vriendschaps-
relaties opgebouwd met Messiaanse 
gelovigen in Israël. Het is bijzonder om te 
zien wat God aan het doen is in onze tijd: 
het begin van het voorzegde geestelijk 
herstel in Israël! Vanuit PETACH TIKVAH
proberen we aan te sluiten bij geloofs-
projecten die een relatie hebben met 
jongeren in Israël. Ook ondersteunen we 
al jaren de gaarkeukens in Oekraïne, voor 
hulp aan Joden daar. Dit werk kwam voort 
uit onze contacten met Shalom Ministries 
in Oswieçim, Polen (vlakbij het voormalig 
vernietingingskamp Auschwitz).

Camping TIKVAH
Re-creatie betekent herschepping! Het 
Koninkrijk van God in de hemel én ook op 

aarde! Dat is onze slogan, maar dit wordt 
ook bevochten! Zo bieden we een plek 
om even op adem te komen en met God 
daarbij betekent dat opnieuw geschapen 
worden, herstel. En wie weet wat de toe-
komst zal brengen? Ieder jaar organiseren 
we ook de ‘One New Man’ jongerenconfe-
rentie. Soms vragen niet-gelovige mensen 
ons: ‘Deze plek is anders - ‘er hangt ener-
gie’! Wat is dit voor plek?’ Haha, ja, dán 
is het niet moeilijk om te vertellen over 
Gods grote herscheppingsplan (Jezus) in 
contrast met de duivelse dingen waartoe 
de mens in staat is (zoals Westerbork en 
Auschwitz) én waarom er zo’n strijd is 
rondom Gods volk!

Gods plan?
Met deze terugblik willen we aller-
eerst Hem alle eer geven, maar ook jou 
bemoedigen. Mogelijk zie je het soms 
allemaal niet helder en lijkt er ‘een dikke 
mist’ te hangen. Maar God is trouw. Als 
we met Hem volharden zál er vrucht 
zijn! En uiteindelijk gaat het niet om ons, 
maar om Zijn wil door ons. Net zo gaat 
het niet alleen om Israël, maar om Jezus’ 
wederkomst en het komende Koninkrijk: 
het herstel van alle dingen (Handelingen 
3:21). Wat gaaf wij samen daarin mogen 
meehelpen!

praten. Hoe bijzonder leidt God! We 
beseften dat we niet zomaar een boerderij 
gekocht hadden. En zo werd in 2002 Stich-
ting PETACH TIKVAH geboren, Hebreeuws 
voor ‘Deur van Hoop’. Er ontstonden 
‘Israëlbijeenkomsten’ in onze huiskamer 
en God bracht van over heel de wereld 
Joodse gelovigen en leiders op ons pad. 
Toch was ook dit een zoektocht.  Want die 
avonden werden voornamelijk door oude-
ren bezocht en we vroegen ons af: ‘Als dit 
voor God echt zo belangrijk is, waar zijn 
dan de jongeren?’

Jongerenwerk en onderwijs
Daarom startten we samen met vrienden 
jongerenwerk. Op zaterdagavonden werd 
onze huiskamer ‘verbouwd’  tot een plek 
waar gezelligheid, veiligheid én Jezus 
centraal stonden. Door de jaren heen zijn 
heel veel jongeren bij ons (t)huis geweest. 
Daarnaast begonnen we ook met de 
Israël-Experience jongerenreizen. In 2010 
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     JODEN IN OEKRAÏNE
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De situatie voor de Joodse ge-
meenschap in Oekraïne is ernstig. 
Net als iedereen heeft ook de 
Joodse gemeenschap niet of 
nauwelijks (soms nog vier uur on-
regelmatig over de dag) elektra, 
waardoor er geen verwarming, 
licht en internet meer is! Veel 

mensen leven in angst. Daarnaast zijn 
de voedselprijzen hoog. Een afschuwelijke 

situatie dus... 

We zijn dankbaar dat we – met hulp van uw giften 
– vier nieuwe aggregaten hebben kunnen kopen 
ten behoeve van de Joodse gemeenschap in 
Oekraïne! Deze keer zijn het wat kleinere en 

handzamere generatoren voor bijvoorbeeld het 
verlichten of verwarmen van enkele kamers. In 
februari worden deze samen met voedsel naar Po-
len gebracht en de mensen van Shalom ministries 
zullen ze dan naar Oekraïne brengen. 

De gaarkeukens in Oekraïne zijn nog steeds in 
bedrijf. In Vinnatsa en Mohyliv Podil’skyy worden 
van maandag tot vrijdag maaltijden verzorgd en in 
Shepetovka worden voedselpakketten uitgedeeld. 

Inmiddels zijn de kosten voor een maaltijd (was 
" 1,00) en een voedselpakket (was " 30,00) veel 
hoger geworden door de gestegen voedselprij-
zen. Helpt u mee door hoop te brengen in de 
Joodse gemeenschap in Oekraïne? 

Israël-Experience jongerenreizen. In 2010 
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Voorheen viel REVIVE ISRAËL onder de 
paraplu van Tikkun Global. Dit is een 
netwerk van Messiaanse gemeenten, be-
dieningen en leiders met toewijding voor 
het herstel van zowel Israël als de Kerk. 
Zo hebben Youval en Valerie Yanay meer 
dan 20 jaar als leiders onder het leider-
schap van Asher Intrater gewerkt. Tijdens 
de coronapandemie is Tikkun Global 
verhuisd naar het centrum van Jeruzalem 
en is REVIVE ISRAËL in de Mosjav vlakbij 
Jeruzalem gebleven. In die tijd is ook 
onder leiding van Youval en Valerie een 
Discipelschap Community Farm opgezet: 
een combinatie van biologische land-
bouw, discipelschap en gemeenschaps-

leven. Gedurende de werkdag wordt 
tijd vrijgemaakt voor lofprijzing, gebed, 
Bijbellezen of vragen. Sinds de start waren 
er al meerdere trainingsprogramma’s en 
kwamen zowel mensen met een ultra-
orthodoxe achtergrond als mensen met 
een moslimachtergrond tot geloof! 
REVIVE ISRAËL is als bediening tot volwas-
senheid gegroeid en sinds kort losgekop-
peld van Tikkun Global. Dit is een grote 
stap met ! nanciële uitdagingen omdat 
voorheen alle ! nanciën via Tikkun Global 
liepen. Vanuit PETACH TIKVAH bevelen 
we dit project van harte bij u aan omdat 
dit een kans is het Koninkrijk van God in 
Israël te brengen en jongeren in Israël te 

bereiken. PETACH 
TIKVAH heeft een 
hart voor de jonge 
generatie in Israël 
en ziet ernaar uit 
dat Gods Koninkrijk 
in Israël kan doorbreken. En 
Israël écht zegenen kan namelijk 
niet zonder Jezus centraal te stellen.  

Wil je daarom overwegen om het werk 
van REVIVE ISRAEL te ondersteunen?  
Dit is echt cruciaal en strategisch werk 
in Gods Koninkrijk. Vergeet niet bij je 
gift te vermelden ‘PROJECT REVIVE 
ISRAEL’.
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werkelijking en wat haaks staat op wat de Bijbel leert over 
verdrukking en lijden. Daarna hebben we ingezoomd op 
wat de Bijbel de ‘Grote Verdrukking’ noemt. Eerst hebben we 
enkele visies belicht en ook dat de ‘mainstream’ christelijke 
theologie leert dat de kerk vóór de grote verdrukking wordt 
opgenomen en Israël door de grote verdrukking  moet gaan. 
Bijzonder is dat het idee van een ‘opname vóór de Grote Ver-
drukking’ in de vroege kerk helemaal niet voorkwam! Pas in 
19e eeuw werd dit denken (o.a. in Engeland via de Brethren) 
verspreid. En belangrijker: we hebben met elkaar geen enkele 
Bijbeltekst kunnen vinden die deze visie ondersteunt! Kortom, 
een erg goede en leerzame dag!

Ook een studiedag voor jongeren bijwonen?  
De volgende staan gepland op de zaterdagen 15 april, 
7 oktober en 2 december. Wel aanmelden i.v.m. de lunch.

Noteer ook het ‘One New Man’ Conferentie & 
Kampeerweekend van 16 t/m 18 juni 2023!

We begonnen de dag met enkele stellingen zoals: 
‘Wij, westerlingen, leven in een schijnwereld. We durven het lijden 
niet onder ogen te komen en strijken de wereld daarom zo veel 
mogelijk glad. We doen alsof alles goed gaat. We laten alles er zo 
mooi mogelijk uit zien. We delen alleen de gelukkigste momen-
ten met anderen. Zo proberen we het lijden buiten de deur te 
houden. We hebben geen idee hoe we met lijden om moeten 
gaan…’ (Rikkert Zuiderveld). 
Of: ‘Wij winnen het, want wij hebben een ideologie waarvoor we 
bereid zijn te sterven. Jullie hebben niets, behalve een verslapt 
christendom. Moraal hebben jullie ook niet; de smerigheid druipt 
van de beeldbuis.’ (uit interview van een moslimterrorist met 
Aaron Klein):  

Vervolgens hebben we gesproken over hoe het Westerse 
geloof hyper-individualistisch is en het veelal draait om de 
bevrediging van ‘ik’:  hoe kom ‘ik’ tot mijn recht, kan ‘ik’ mij 
ontplooien, ‘voelt’ het wel goed?  Vaak is er een ‘feel good’ 
prediking: een positief evangelie wat draait om zelfver-

in Israël kan doorbreken. En 
Israël écht zegenen kan namelijk 

‘PROJECT REVIVE 

ONTMOETING & STUDIEDAG VOOR JONGEREN

In januari organiseerden we weer een ontmoetings- en 
studiedag voor jongeren. Het thema van deze dag was 
‘Eindtijd, verdrukking en volharding’. Een samenvatting. 

Gevraagd:

FINANCIËLE HULP EN GEBED VOOR REVIVE ISRAEL



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!

Vormgeving: Sybe de Vos, Sjoeal (sjoeal.nl)
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BIJEENKOMSTEN
•    Bijbelstudie & gebed: elke dinsdag & donderdag ~ van 9:00 tot ca. 

10:00 uur
•   Israël jongerenreis: 23 februari t/m 5 maart 2023  (voorjaarsvakantie)
 Deze reis is volgeboekt. Meld je aan voor de belangstellendenlijst!
•     Jongerenmeetings: elke 2-3 maanden bijbelstudie en quality time;

zaterdag 15 april, 7 oktober en 2 december ~ 10:00-15:00 uur
•  One New Man jongerenconferentie: 16 tm 18 juni 2023 (zie verder  
 petachtikvah.org/onenewman)
 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.
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OP ZOEK NAAR EEN TOFFE 
VAKANTIEBAAN? CAMPING TIKVAH 
ZOEKT KINDERWERKERS
Camping TIKVAH zoekt jonge enthousiaste jonge mensen die het 
leuk vinden om in het zomerseizoen van 2023 kinderactiviteiten 
(4-12 jaar) te organiseren en daarnaast hand- en spandiensten te 
verrichten. 
We zijn daarom op zoek naar jongelui tussen de 14 en 20 jaar die ge-
makkelijk contact kunnen maken met kinderen en creatief zijn. Ook ben 
je minimaal 2 weken aaneengesloten beschikbaar voor 2-3 dagen per 
week. Langer mag ook!

Een greep uit je werkzaamheden: Knutsel/spel voorbereiden, Bijbelver-
haal vertellen, hulp bij schoonmaak, onderhoud, catering etc.
We bieden minimum loon 

Belangstelling? Neem dan zo snel mogelijk even contact op met 
Eelco Schaap, eelco@campingtikvah.nl en stel jezelf even voor.

MEEHELPEN OP CAMPING TIKVAH 
OF BIJ PETACH TIKVAH?
Wij zoeken (jonge) mensen die het leuk zouden vinden om receptie-
werk te doen, gecombineerd met werk ten behoeve van PETACH TIK"
VAH en REVIVE ISRAEL, zoals bijvoorbeeld social media berichten. Het is 
vrijwilligerswerk, maar reiskosten worden vergoed. Meewerken kan per 
dagdeel. Voor meer info: eelco@petachtikvah.org


