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‘Kom en zie’
En Nathánaël zeide tot hem: Kan uit Názareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem: Kom en zie.
(Johannes 1 vers 47)

Blik op Tel Aviv, waar een nieuw
project van start gaat (zie pagina 2).

Onverwachte ontmoeting.
(zie pagina 4 en 5)

Nieuwe Isaäc Da Costa CD
(zie pagina 6)

Postbus 400, 3440 AK Woerden
T 0348 48 99 29
E info@dacostafonds.nl I www.dacostafonds.nl

Verheugend dat we als Da Costafonds in Tel Aviv een nieuw project beginnen, churchplanting!
Wat is het groot als jonge mensen, zelf door het Evangelie van Gods genade gegrepen, deze
goede boodschap willen doorgeven aan anderen!
Ik moest denken aan de geschiedenis van Filippus die na zijn ontmoeting met de Heere Jezus
er ook op uit ging en Nathánaël tot Jezus mocht leiden.
In Johannes 1 zien we de Heere Jezus Zijn eerste discipelen om Zich heen vergaderen. Als Hij
op weg is naar Galilea komt Hij Filippus tegen. Hij roept hem met een krachtig VOLG MIJ. En
Filippus volgt Hem ogenblikkelijk! Hij stelt geen vragen, komt niet met bezwaren, maar wordt
door het krachtige woord van de Heere Jezus geroepen tot discipel. Zo deed de Heere Jezus
het later ook met Levi, die in het tolhuis zat. Dat machtswoord hebben ook wij nodig. Dat
noemen we wel de inwendige roeping. Als de HEERE roept door Woord en Geest wordt dat
gewillig opgevolgd!
Ook gaat er een algemene roep tot bekering van de Heere uit; dat noemen we de uitwendige
roeping. Die roepstem is al voldoende om ons alle onschuld te benemen. Het is goed te leren
dat we de kracht van Woord en Geest nodig hebben. Want zo leren wij daarom vragen!
Filippus weet echter Wie hij volgt; het wordt hem door de Heere Zelf of de andere discipelen
natuurlijk verteld. Ook hij zag uit naar de beloofde komst van de Messias. Ook hij behoorde
tot diegenen die de beloofde verlossing verwachten! En dat verlangen is nu vervuld. Graag
staat hij op van zijn bezigheden en verlaat alles om Jezus te volgen.
Dat hij het niet gewoon vindt om een discipel van de Heere Jezus te zijn, maar een groot
wonder, blijkt al gelijk daaruit dat hij er vol van zit. Hij zoekt zo snel mogelijk een vriend van
hem op, Nathánael, om hem deelgenoot maken van het grote geluk dat hij gevonden heeft. En
daarom roept hij uit:Wij hebben Dien gevonden van Welke Mozes in de wet geschreven heeft,
en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth!
Wij hebben gevónden! Dat betekent dat hij uitzag naar het heil; de Heere zocht in het gebed.
En nu dus gevonden heeft! Zijn kennis van de Messias is nog klein. Hij noemt Hem Jezus, de
zoon van Jozef, uit Nazareth. Natuurlijk is die kennis klein. Het moest allemaal nog groeien,
dat is een proces.
Nathánael laat zich niet zo gemakkelijk overtuigen. Het woord van Filippus is niet zo sterk als
het woord van Jezus! Welk mens kan een ander mens overtuigen van de waarheid? Ook Nathánael heeft de Heere Zelf nodig, en dan zal hij geloven. En ook in Tel Aviv zijn we daar diep
afhankelijk van!
Let er op dat Filippus niet met Nathánael gaat discussiëren. Hij voelt dat zijn vriend de Heere
Jezus Zelf nodig heeft. Daarom zegt hij: kom nu maar, dan
zul je het zien dat ik de waarheid spreek! KOM en ZIE.
Zo leidt Filippus zijn vriend naar de Heere. Hij zal dat later
als apostel nog vele malen doen.
Het is goed als ambtsdrager en ook als student in Tel Aviv
te beseffen, dat niet wij de macht hebben over het hart van
de mens, maar alleen God.
Daarom moeten we wel Gods Woord aan de ander voorhouden. Maar we moeten de ander ook in het gebed tot de
Heere Jezus brengen. Met de vraag of Hij de ander wil overtuigen door Woord en Geest!
Ds. K. Hoefnagel

Nieuwt !
projec

Het Woord voor
studenten in Tel Aviv

Het Isaac da Costa fonds start een nieuw project: werk onder studenten in Tel Aviv.
Dit project is een initiatief van een groep gereformeerde Messiasbelijdende voorgangers
die elkaar geregeld ontmoeten. Deze zogenaamde Reformed Pastors Meeting is ondermeer bezig een gezamenlijke geloofsbelijdenis te schrijven. Aan dit overleg nemen deel
de voorgangers David Zadok,Tom Jamison,Anthony Simon, Samuel Goldman, Baruch Maoz
en Maarten Dekker. Laatstgenoemde is werkzaam voor het Deputaatschap voor Israël
van de Gereformeerde Gemeenten.
Behalve het werk aan de geloofsbelijdenis, proberen de voorgangers elkaar te adviseren en te
bemoedigen. Tevens wordt nagedacht over gezamenlijke projecten. Het project in Tel Aviv is

daar een voorbeeld van. In de metropool Tel
Aviv en de omliggende steden wonen miljoenen
mensen. Tel Aviv is een bruisende stad met veel
bedrijven en uitgaansmogelijkheden.

Het appartement in Tel Aviv, geschikt voor ontmoeting met medestudenten en voor Bijbelstudie.

Meeting

David en Joshua

Het is ook een door en door wereldse stad. In
deze omgeving studeren vele duizenden jongeren. De universiteit van Tel Aviv is een groot
complex. Hier studeren ook jongeren uit Messiasbelijdende gemeenten. Met een aantal van
hen is nu een project opgestart om het Evangelie onder studenten bekend te maken.
De drie jonge mannen studeren zelf ook in Tel
Aviv. Het zijn David, Simon en Joshua. Alle drie
hebben zij hun militaire dienstplicht van 3 tot 4
jaar achter de rug. David was officier, Simon sergeant bij een gevechtseenheid en Joshua diende
bij het elite onderdeel van de parachutisten.Nu
de studietijd weer aanbreekt, ligt het in het
voornemen, dat zij het appartement openstellen
voor ontmoeting met medestudenten en als de
mogelijkheid komt, ook voor Bijbelstudie .In het
studentenleven zijn voldoende momenten om

Jesus the Messiah
Tracing the Promises, Expectations and Coming
of Israel’s King
Onlangs verscheen een boek van de hand
van een drietal Amerikaanse Bijbelwetenschappers, waarin op Schriftgetrouwe en
academisch deskundige wijze via de intertestamentaire literatuur vanuit het Oude
Testament een lijn getrokken wordt naar het
Nieuwe Testament in het aangeven van de
verwachtingen, beloften en de komst van Israëls Koning. Voor wie de Engelse taal beheerst, is dit boek beslist een aanrader. Het
eerste deel over het Oude Testament is van
de hand van Gordon H. Jonston. Het tweede

deel over de inter-testamentaire literatuur
is geschreven door
Herbert W. Bateman IV en
het derde deel over het Nieuwe Testament
door Darrel L. Bock.
Naar voren komt onder andere, dat het woord
‘Messias’ in het Oude Testament nog geen vastomlijnde aanduiding is voor de komende Verlosser. Zowel Saul als David worden ‘gezalfde’
(Messias) genoemd. Hoewel het woord ‘Mes-

zoiets op te zetten. Op deze wijze worden
vriendschappen opgebouwd en wordt geprobeerd ruimte te vinden om over de meest wezenlijke dingen van het leven te spreken.
Er is inmiddels een appartement in het dure Tel
Aviv gehuurd, in de nabijheid van de universiteit.
Het Isaac da Costa fonds heeft zich garant gesteld voor het betalen van de huur en enkele
bijkomende kosten.We hopen en bidden dat dit
werk gezegend mag worden. Dat jonge, zoekende mensen de weg van het Evangelie gewezen zal worden. Onze wens is, dat er op
termijn Bijbelstudies kunnen worden gehouden
en wellicht, op langere termijn, een gemeente
gesticht mag worden. Helpt u mee dit mogelijk te
maken?
J.J. de Jong

sias’ als vast omgeschreven uitdrukking
hooguit aan de rand van het Oude Testament
voorkomt, mag je toch spreken van de Messiasverwachting van het Oude Testament. Immers de zaak als zodanig vinden we op tal
van plaatsen in het Oude Testament en dan
kunnen we al beginnen bij de moederbelofte
uit Genesis 3:15. Een belofte die in het Oude
Testament op meerdere wijzen steeds wordt
ontvouwd en tenslotte haar vervulling vindt
in de persoon van de Heere Jezus Christus.
Dit boek is geschreven door Herbert W. Bateman IV, Darrell L. Bock en Gordon H. Johnston,
uitgave Kregel Academic, Grand Rapids, Michigan 2012; ISBN 978-0-8254-2109-9; hb. 527
pp., prijs $36,99.
Ds. P. de Vries, Boven-Hardinxveld

Ds. Maoz en zijn vrouw op 12 januari 2013 tijdens de bevestigingsdienst van ds. David Zadok.

Ds. Baruch Maoz over
de betekenis van de
eerste Joodse kerkbouw

„Historische gebeurtenis
met een stevig precedent”
In de vorige nieuwsbrief, nummer 38 van mei dit jaar, berichtten wij u over de officiële opening van het bedehuis van de Joods-christelijke Gemeente ‘Genade en Waarheid’ in Gedera,
in het zuiden van Israël. U treft die nieuwsbrief en veel foto’s aan op onze website – neem
zeker even een kijkje op www.dacostafonds.nl. In het nummer daarvoor, in februari dit jaar,
blikte ds. Maoz terug op de twaalf jaar die het bouwproces in beslag nam. Hij vertelde toen
over Gods trouw in die jaren vol tegenslagen. Het bouwproject is echter meer dan alleen
maar kerkbouw. Volgens hem gaat het om een historische gebeurtenis..
Ds. Maoz herinnert zich de eerste vergaderingen met de bouwcommissie in zijn gemeente
nog goed: “De gemeente telde in de jaren ’90
van de vorige eeuw zo’n 200 leden, toen we begonnen na te denken over een gebouw.
We stelden vast dat het toekomstige gebouw
450 mensen zou moeten kunnen bevatten. We
geloofden dat een gemeente van die omvang
economisch zelfstandig zou kunnen zijn en de
eigen lasten zou kunnen dragen. Ook is het een
gemeente die een omvang heeft, waarbij alle
leden elkaar goed kennen. Mocht de gemeente
groeien, dan hadden wij de wens om elders een
nieuwe gemeente te beginnen.”

werd snel geaccepteerd door de autoriteiten in
Gedera”, blikt ds. Maoz terug. We hadden die
heel zorgvuldig opgesteld, om er voor te zorgen
dat de kans heel klein zou zijn de vergunning in
een rechtszaak aan te vechten. Echter, toen we
aan de bouw begonnen, vocht de (ultra-)orthodoxe gemeenschap in Israël de legaliteit van de
vergunning aan. Helemaal van het laagste plaatselijke juridische niveau, helemaal tot aan het Israëlische Hooggerechtshof in Jeruzalem. Onze
vergunning bleef overeind en werd gaandeweg
zelfs uitgebreid. Een stevig juridisch precedent
werd geschapen en ook andere gemeenten konden hierop terugvallen en zelf gaan bouwen.”

Gift

Was de juridische strijd het enige blok aan het been
van de kerkbouw?
“Gedurende het bouwproces en de jaren van
fondswerving, stegen de kosten van bouwmaterialen wereldwijd”, herinnert ds. Maoz zich.
“China slokte alles op waar het de handen op
kon leggen in een ongekende historische herbouw van het land [na de communistische
jaren]. Stijgende kosten leidden tot de ondergang van bouwbedrijven in Israël. Vooruitbetaalde aanbestedingen gingen zelfs verloren!”

Een grote gift uit de Verenigde Staten maakt de
weg vrij voor de aankoop van 3.000 vierkante
meter grond in een industriële zone bij het iets
zuidelijker gelegen plaatsje Gedera. Een architect
ontwerpt een gebouw dat niet alleen een kerkzaal heeft, maar ook ruimte voor zalen voor verenigingswerk en onderwijs. Het gebouw moet de
gemeente, maar ook de bredere gemeenschap
van Messiasbelijdende Joden in Israël dienen.Toen
begon de zorgvuldige voorbereiding van iets wat
verstrekkende gevolgen zou gaan hebben.

Aanvraag
“Onze aanvraag voor een bouwvergunning

[Precedent: beslissing van vroeger, waarop iemand zich
beroepen kan. Precedentwerking van rechterlijke uitspraken: een al dan niet recente gerechtelijke uitspraak
die als richtlijn dient in een vergelijkbaar geschil.]

Toespraak van ds. Baruch Maoz bij de hoeksteenlegging in 2001.

Weerstand

zijde ongekend hevig. Ds. Maoz: “Eigenlijk vindt
die oppositie haar bron in dezelfde reden als in
de eerste eeuw [na Christus]. Het Rabbijnse Jodendom staat afwijzend tegenover de verkondiging van het Evangelie aan het Joodse volk. Het
Evangelie bedreigt de autoriteit van de rabbijnen
[over het Joodse volk]. De godheid van Jezus
wordt gezien als een vorm van afgoderij. De zaligheid zelf verdienen is een fundamenteel Joods
beginsel en Israëls uitverkiezing wordt gezien als
bevestiging van het feit dat er meerdere wegen
tot behoud zijn.
De Gemeente ‘Genade en Waarheid’ beleid
openlijk het grootste deel van de zaken die het
Judaïsme afwijst.We houden vast aan Bijbelse en
christelijke waarden. We weigeren te buigen
voor Joodse zelfingenomenheid en we houden
stellig vast aan de eenheid tussen Joden en heidenen in Christus!”

Naast deze economische factoren, bleef de oppositie tegen de bouw van (ultra-)orthodoxe

A.J. Diepenbroek, adviseur

Daar gaan we weer...
We zijn gewend de zomerperiode ‘komkommertijd’ te noemen. Dat doen we al
sinds mensenheugenis.We bedoelen ermee
dat er weinig nieuws is, omdat iedereen
met vakantie is, ook de politici en de zakenwereld. Het is echter nog maar de vraag
of deze vlag de lading nog wel dekt. Wie
een paar zomers terugkijkt, ziet dat zomers
zonder nieuws eigenlijk niet (meer) bestaan. Zeker niet in het Midden-Oosten...
De gevaarlijke Golan-hoogvlakte.
Ik sla de krant open die ik net van de mat heb
gepakt. Het is 28 augustus 2013, de zomervakantie loopt zo’n beetje op z’n eind. Op de
voorpagina zegt een kop iets over Syrië, over
dat de Amerikanen overwegen in te grijpen. De
Britten denken er ook over na en de Fransen
weten het zeker. Het gifgas dat gebruikt is, is een
rode lijn. Er moet een coalitie komen van landen
die bereid zijn de regering in Damascus aan het
verstand te peuteren, dat gebruik van chemische
wapens een rode lijn is die niemand mag overschrijden. ‘Moreel verwerpelijk’, heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry
dat genoemd. Er staat ook een grote foto op de
voorpagina. Tanks, Israëlische tanks die volgens
het onderschrift ‘paraat’ zijn om te reageren op
een Syrische aanval. Daar gaan we weer...
Ik heb de krant bij de andere kranten van die
week gegooid, maar over die foto heb ik een
avond na lopen denken. Gek eigenlijk, die tanks die
paraat staan. Klaar om terug te slaan. Want wat
heeft de Joodse staat te maken met een Syrische
burgeroorlog? Niets natuurlijk, maar zo kijken
wij er hier in het Westen tegenaan. Maar in het
Midden-Oosten denkt men langs andere lijnen.
Volgt u de redenering maar: in buurland Syrië is
een gruwelijke burgeroorlog gaande, een conflict met heel oude en religieuze wortels. Je zou
kunnen zeggen dat de strijd om de politieke
macht inmiddels is overgegaan in een grote afrekening tussen shiitische moslims en soennitische moslims. De regering in Damascus zou
gifgas hebben gebruikt als strijdmiddel. Volgens
president Obama van de VS ‘een rode lijn’. Er
hangt een vergeldingsaanval in de lucht, geleid
door de Amerikanen.
En dan komt het: vertegenwoordigers van de regering-Assad zeggen klip en klaar, dat als er een
vergeldingsaanval van Westerse landen komt, Israël te maken zal krijgen met raketaanvallen
vanuit Syrië.
‘Maar waarom zou uw land dat dan doen?’ is de
vraag van een journalist. Zegt zo’n vertegenwoordiger van de regering in Syrië: ‘Omdat Israel hier de vertegenwoordiger van Amerika en
het Westen is.’

Tankcommandant op de Golan Hoogte geeft uitleg voor de camera van het Isaac Da Costa Fonds. Het
filmpje staat op de website (dacostafonds.nl).

De Merkava (= Strijdwagen) is een enorm gevaarte. De bemanning wordt optimaal beschermd en heeft
binnenin veel ruimte. Nadeel daarvan is het grote gewicht en de lage snelheid van de tank.

Leugen
Het is een van de meest hardnekkige leugens in
de Arabische wereld over Israël, een opvatting
die langzamerhand ook in Nederland en andere
Westerse landen wortel schiet.: de Joodse staat
als vertegenwoordiger, kolonie, van het Westen.

In de islamitische en Arabische visie op de problemen in het Midden-Oosten, is Israël uitheems.
Het is een planting, een koloniaal project van het
Westen om het Midden-Oosten, de IslamitischArabische wereld te controleren. Zou Israël er
niet zijn, dan zou het Midden-Oosten geen

Merkava IV tank

Op de trailer lijkt de kolos een log gevaarte - totdat de bulderende dieselmotor er opeens een wendbare
terreinauto van maakt...
invloed meer ondergaan van het Westen en
zouden de Arabische landen in staat zijn zelf al hun
problemen op te lossen. Bovendien dicteert de
islam: land dat eens islamitisch land is geweest,
kan nooit meer niet-islamitisch land worden.
‘Het Westen’ is de groep landen die lang koloniale macht hadden. Hun laatste project was een
staat voor Joden creëren als genoegdoening
voor de Holocaust en tegelijk om de Arabische
wereld te blijven controleren. Toen een coalitie
van landen onder leiding van de Amerikanen
Irak aanvielen in 1991 om dat land te dwingen
het Emiraat Koeweit te verlaten, vuurde het regime van dictator Saddam Hoessein om deze
zelfde reden 39 Scud-raketten op Israël af.
Het is de leugen die regeert. Want het Joodse
volk is niet uitheems, maar hoort bij Jeruzalem,
bij Judea, bij Galilea, bij al die Bijbelse plaatsen.
Joden in het land Israël zijn niet de vertegenwoordigers van een koloniale macht, maar ze
zijn thuis. Jaarlijks tijdens het Pesachfeest
spreekt het Joodse volk overal ter wereld de
wens uit om ooit terug te mogen keren naar het
oude vaderland. Ieder jaar, 1878 jaar lang, sinds
de Tempel in 70 na Christus werd verwoest
door de Romeinen eindigt de Pesach maaltijd
met de uitspraak: ‘Volgend jaar in Jeruzalem!’

Webmasters aan het werk...

Gek toch, dat de hele regio (de hele wereld?)
dat kleine landje Israël weg wil hebben. Dat men
het stellige idee heeft alle problemen dan fluks
op te kunnen lossen. Dat Israël overal bij wordt
gesleept, zelfs als men een interne burgeroorlog
uitvecht met alle middelen, zoals in Syrië. En in
1991 deed Irak het ook. En Hezbolla uit Libanon
deed in 2006 een duit in dat zakje. En de Palestijnen in 1988, in 2000 en in 2012. En alle Arabi-

De Merkava-tank is een baanbrekend ontwerp voor een gevechtstank. Na de Zesdaagse Oorlog zegde Groot-Brittannië alle
openlijke (later ook de geheime) militaire
samenwerking met Israël op. Dat was een
probleem voor de Joodse staat, omdat de
legerleiding de modernere Britse tanks wilden aanschaffen, die beter waren dan de
Russische tanks van de Arabische legers.
Men besloot een eigen tank te ontwikkelen: de Merkava, wat ‘strijdwagen’ betekent.
De nadruk van het ontwerp ligt bij de bescherming van de bemanning, waarbij de
motor voorin de romp is geplaatst. Inkomende granaten en raketten vernielen zo
de motor – de bemanning blijft buiten
schot. In de Joodse traditie geldt de bescherming van het leven als het hoogste
gebod, waardoor de Merkava met recht is
omschreven als een typisch Joodse tank.
De Merkava IV hier op de foto weegt 62
ton, heeft vier bemanningsleden, is bijna 8
meter lang en bijna 4 meter hoog, schiet
met een 120 mm. kanon, heeft een 1500
pk. dieselmotor, heeft een snelheid van 55
km. per uur en een actieradius van 500 km.

sche landen met elkaar probeerden het in 1948,
1967, 1973...
Ik vrees dat het zo blijft, in ieder geval nog vele,
vele jaren. Ik sla de Bijbel open, een erfstuk van
mijn opa, gedrukt in 1948, het jaar dat de Joodse
Staat werd gesticht.
In Genesis 49 vers 10 (daar al!) staat: “De scepter
zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tusschen zijne voeten, totdat Silo komt, en Denzelven
zullen de volken gehoorzaam zijn.” Moge Hij spoedig komen, in onze dagen!
A.J. Diepenbroek, adviseur

Silo
In april waren verschillende vertegenwoordigers
van het Isaac Da Costa Fonds in Israël vanwege
de afronding van ons grootste project: de bouw
van het huis van samenkomst van de Messiasbelijdende gemeente van Gedera.Tijdens een rit
over de Golan Hoogvlakte, stuitten we op een
tankcommandant met zijn bemanning. Ze waren
bezig een tank af te laden van een trailer. Allervriendelijkst stond hij ons even te woord. Hij
legde uit dat ze terugkeerden van een oefening
en dat ‘zijn’ Merkava IV de ‘beste tank ter wereld was’. Met brullende motor verdween het
gevaarte even later in de avond. Ik vraag me af
waar deze commandant nu is. Ook paraat?
Stond zijn tank ook in de rij op de voorkant van
de krant op 28 augustus?

De ontmoeting is voorbij, de commandant zwaait vanaf de koepel en de tank verdwijnt brullend in de avond.
Zonder twijfel vormt deze tank onderdeel van de parate legermacht bij een eventuele aanval uit Syrië...

Geweldige inzet van vele jongens en meisjes uit Reimerswaal
en omstreken (Zeeland)

Kinderen zingen voor kinderen

NIEUWE
CD:
Bidt om v
re
de
voor Jeru
zalem

In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke is op zaterdag 4 mei
2013 een cd-opname gemaakt ten bate van de kerk van Grace & Truth in Israël, waar dominee
David Zadok preekt.Vele jongens en meisjes hebben in een massale kinderzangdag hun medewerking verleend: Het jeugdkoor Mattithja onder leiding van Johan Gerritsen van der Hoop,
Martin Weststrate, orgel; Anne Hoogerland, viool; Maria Weststrate, dwarsfluit; Lieneke van Eijkelenburg, solo.
Hieronder vindt u de cd-cadeaubon, waarmee u de cd kunt bestellen. Deze prachtige CD wordt
u geheel franco toegestuurd bij een eenmalige gift vanaf € 25,- of bij iedere doorlopende machtiging die u ons geeft. U kunt de bon volledig ingevuld en ondertekend opsturen, zonder postzegel, naar ons Antwoordnummer 2539, 3440 WB Woerden. Deze nieuwe cd met vele
kinderstemmetjes sturen wij u dan geheel franco toe. Misschien een leuk cadeau voor een kinderverjaardag? Deze CD is een initiatief van Johan Gerritsen van der Hoop en Martin Weststrate.
De netto opbrengst van de cd-verkoop komt geheel ten goede aan de Grace & Truth gemeente
in Gedera in Israël voor de Messiasbelijdende Joden.
Op 31 augustus werd in de Hervormde Kerk te Yerseke een presentatieconcert gehouden. De
collecte tijdens deze bijeenkomst had de mooie opbrengst van € 806,25.
Samengesteld Jeugdkoor zingt
tijdens het presentatieconcert.

Colofon
Bestuur Isaac Da Costa Fonds
Ds. K. Hoefnagel, voorzitter (Meerkerk, CGK)
J.J. de Jong, secretaris (Woerden, GG)
J. van der Vlies, penningmeester (Driebergen, PKN)
M. Dankers (Den Helder, HHK)
Ds. A.A. Egas (Nieuwkoop, CGK)
Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal, HHK)
J.H. Mauritz (Woerden, GG)
R.J. Seip (Ridderkerk, GG)
Ds. J.W. Verweij (Leusden, GG)
Ds. A. Vlietstra (Katwijk aan Zee, HHK)
Adviseurs
A. Diepenbroek (Dordrecht, CGK)
G.J. Roukens ( Ridderkerk, GG)
Comité van aanbeveling
Drs. B. Belder (Apeldoorn, HHK)
Ds. P den Butter (Veenendaal, CGK)
Ds. D.J. Diepenbroek (Sint-Annaland, HHK)
Dr. W.J. op ’t Hof (Urk, HHK)
Ds. J. Goudriaan (Ede, OGG)
Ds. C. Hoghem (Genemuiden, GG)
Ds. J.M.J. Kieviet (Dordrecht, CGK)
Ds. A. Kort (Krimpen aan den IJssel, OGG)
Ds. L.W. van der Meij (Driebergen, CGK)
Ds. G.J. Moens (Meliskerke, GG)
Ds. B. Reinders (Staphorst, HHK)
G. Roos (Kampen, GG)
Ds. W. Silfhout (Capelle aan den IJssel, GG)
Ds. J.G. van Tilburg (Waddinxveen, HHK)
C. van Vianen (Nieuwpoort, CGK)
Ds. W. Visscher (Amersfoort, GG)
Ds. K. Visser (Barendrecht, CGK)
Dr. P. de Vries (Boven-Hardinxveld, HHK)

Uw liefdegift voor de Messiasbelijdende Joden in
Israël is van harte welkom. Bij voorbaat danken wij
u daarvoor. Ons banknummer is

560552629

Esther van de Zande overhandigde de nieuwe cd
aan Margriet Westmaas
van het Isaac da Costa
fonds.

ten name van Isaac Da Costafonds te Woerden
Het Isaac Da Costa Fonds is erkend als ANBI.



Bezoek ook eens onze website: www.dacostafonds.nl
 Ik machtig het Isaac da Costa Fonds om
 eenmalig  per maand  per kwartaal  per jaar
een bedrag van €……… af te schrijven van bankrekening ……………………………………
 Bij een gift vanaf € 25,– eenmalig of bij iedere doorlopende machtiging stuurt u
mij franco de cd toe.
 Stuur mij voortaan de gratis nieuwsbrief toe.

Voor alle toekomstige data
in de Nieuwsbrief geldt:
zo de HEERE wil en wij leven.

Uitnodiging concert
Christelijk Mannenkoor Con Forza
en Jong Forza uit Woerden
en het jongeren koor Hananja uit Tholen
dirigent Bert Moll en Bram Bout

Naam:

orgel Wim de Penning

Straat:

Gereformeerde Gemeente
Dronensingel 2, 2411 GZ te Bodegraven

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Handtekening:
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Antwoordnummer 2539, 3440 WB Woerden

D.v. zaterdag 23 november 2013
aanvang 19.30 uur
Leiding: de heer J. Mauritz,
bestuurslid van het Isaac da Costa fonds
Collecte: Grace & Truth Gemeente in Israël

