
Dit werk is volledig afhankelijk van giften. Daarom
is ons gebed dat deze nieuwsbrief u zal inspireren
om (opnieuw) een gift te geven voor ons
internationale werk. Bidt en leest u mee?  

In Zijn shalom,

ds. Kees Kant
directeur Christians for Israel International

Gods trouw aan Israël
wereldwijd verkondigen

Israël
nieuwsbrief

Beste vrienden van Israël,

God is trouw aan Israël! Die boodschap van hoop
delen we als Christenen voor Israël graag met
iedereen. In Nederland, maar natuurlijk ook
daarbuiten. Daarom is er Christians for Israel
International, onze internationale organisatie. In
Jeremia 31:10 geeft God de opdracht om Zijn
trouw aan Israël wereldwijd te verkondigen. Dat
doen we met veel lokale vrijwilligers ter plaatse,
die worden aangestuurd vanuit Nederland.
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Doneer via NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël 
o.v.v. 'Internationaal' of online via cvi.nl/internationaal

      Hoor het woord van de Heere, heidenvolken,
    verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg:

  Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen
    en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jeremia 31:10
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Christenen voor Israël
internationaal actief
Christenen voor Israël begon als een kleine beweging in Nederland, maar is inmiddels uitgegroeid tot
een internationale organisatie. Via onze afdelingen en partners in ruim vijftig landen bereiken we
christenen met onze boodschap. Die is overal hetzelfde: God is trouw aan Zijn Woord, Israël is een
teken van hoop en als christenen mogen we Israël zegenen. De manier waarop we die boodschap
brengen verschilt wel, omdat elke cultuur om een andere aanpak vraagt. Gelukkig kunnen we daarbij
rekenen op de hulp van toegewijde, lokale teams van christenen met veel liefde voor Israël. 

Cuba
Op uitnodiging van ds. Eliobin
Rodriguez bezoekt ds. Kees Kant
binnenkort Cuba. Op de planning staat
een week lang Bijbelstudie geven over
Israël aan 59 studenten, die allemaal
voorganger worden op Cuba. Het geven
van Bijbels onderwijs over Israël en het
uitdelen van de Spaanse editie van  het
boek'Waa om Israël?' op Cuba is niet
zonder risico. "Cuba is een
communistisch land en haat Israël",
zegt ds. Rodriguez. Vanwege de crisis
op Cuba hebben de studenten ds. Kant
gevraagd om ook papier en medicijnen,
zoals paracetamol, mee te nemen. 

Ivoorkust
In Ivoorkust is een enorme behoefte aan Bijbels onderwijs over
Israël. Afgelopen najaar bezocht ds. Kees Kant twee grote
conferenties waar in totaal 230 voorgangers naartoe kwamen.
Voorafgaand ontmoette hij bij het ministerie van Godsdienstzaken
een topambtenaar, die moslim bleek te zijn. Bijzonder dat we hem
hebben kunnen vertellen over Israël en een exemplaar van de Franse
vertaling van het boek Waarom Israël?  hebben kunnen geven.

Ivoorkust

Cuba

actief in 51 landen 
verspreid over vijf continenten
we bereiken over de hele wereld
predikanten en voorgangers die
onze boodschap verder verspreiden
via onze (social) media bereiken we
christenen tot in de verste
uithoeken van de wereld 

In het kort: 
 

Waarom Israël?

Waarom Israël?
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Fiji-eilanden
Raphael Jordan, op de foto linksboven,
leidt ons team op Fiji. De Engelstalige
versie van Israël Aktueel (Israel and
Christians Today)  wordt hier steeds meer
verspreid. "We brengen de kranten naar
kerken op Fiji en vanaf daar nemen
mensen ze mee om uit te delen", zegt
Raphael, die ook veel contact heeft met
politici op Fiji. 

Oekraïne
Afgelopen september hebben ds. Frank Heikoop en ds. Kees
Kant Bijbelstudies over Israël gehouden met 16 voorgangers van
kerken in Vinnytsia en omgeving. Ze werden vertaald door ds.
Andrei Babiy, voorganger van de kerk waar onze
voedselpakketten opgeslagen zijn. Tijdens de huidige oorlog
heeft deze gemeente alle bijgebouwen beschikbaar gesteld aan
Christenen voor Israël, voor de opvang van Joodse vluchtelingen.

Oeganda
Afgelopen mei opende ons team in Oeganda een
kantoor in de hoofdstad Kampala. Vanuit hier wordt
Bijbelstudiemateriaal over Israël ontwikkeld en
verspreid onder kerken en christelijke media in onder
meer Oeganda, Kenia, Rwanda, Tanzania, Burundi en
Zambia. In deze landen is veel liefde voor Israël!

Roemenië
In Roemenië zijn we actief via het
netwerk van Tudor Petan, de directeur
van de christelijke televisiezender Alfa
Omega TV. Binnenkort neemt ds. Willem
Glashouwer weer nieuwe Bijbelstudies
over Israël op, met een groot bereik.
Tudor bracht ons ook in contact met het
christelijke busbedrijf Tarsin, dat het
vervoer van Joodse vluchtelingen vanaf
de Oekraïense grens naar de luchthavens
in Boekarest en Kishenov heeft verzorgd.

Pakistan

Israel      &
Christians Today)



Het internationale werk van Christenen voor Israël is volledig afhankelijk van giften.
Mede door uw trouwe steun in de afgelopen jaren heeft dit werk kunnen uitgroeien
tot een wereldwijde organisatie die in ruim 50 landen vertegenwoordigd is. Ook nu
doen we vrijmoedig een beroep op u. Steun ons internationale werk en help ons de
boodschap over Gods trouw aan Israël wereldwijd door te kunnen geven.

Zo kunt u ons steunen
en de Israël-boodschap verder verspreiden

€20,-

Christenen voor Israël
Henri Nouwenstraat 34
3863 HV Nijkerk 

E-mail: info@cvi.nl
Telefoon: 033-245 88 24
Website: cvi.nl en c4israel.org

Met uw steun kunnen we de boodschap van Gods trouw aan Israël blijven verspreiden in kerken, 
onder voorgangers en op alle andere manieren die u in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen. 
Wilt u dit werk mede mogelijk blijven maken? Alvast hartelijk dank! Dat kan door: 

Wilt u ons (blijven) steunen?

een gift over te maken naar: NL38 ABNA 0529 310 252
van Christenen voor Israël o.v.v. 'Internationaal'
online te doneren via cvi.nl/internationaal
de QR-code hiernaast te scannen 

voor kunnen we 10 voorgangers
in Ivoorkust de Franse
vertaling van het boek
'Waarom Israël?' van 
ds. Glashouwer uitreiken €40,-

voor

kunnen we 10 exemplaren
van het boek 'Waarom Israël?'
laten drukken in het Urdu, de

nationale taal in Pakistan

€70,-

voor

kunnen we 1000 flyers
met informatie over Israël
drukken, om uit te delen

in Oeganda

€150,-voor kunnen we 50 kranten
(Israël Aktueel   in het
Engels) drukken en
versturen op de Fiji-eilanden

€400,-

voor

kunnen we een nieuwe
uitzending met Bijbelstudies

van ds. Glashouwer over
Israël maken voor Alfa

Omega TV, de christelijke
televisiezender uit

Roemenië

Natuurlijk is elke gift welkom, maar wellicht inspireren de volgende voorbeelden u:

Waarom Israël?

Waarom Israël?

Israël Aktueel


