
Onlangs heeft “Unesco”,  de internationale wereld erfgoed instantie, besloten dat 
de Joden niets met het Tempelplein en de klaagmuur in Jeruzalem te maken heb-
ben. In deze commissie zitten voornamelijk vertegenwoordigers van de moslim-
landen. Het tempelplein en de klaagmuur worden vanaf nu formeel alleen met een 
Arabische naam aangegeven in plaats van de originele Joodse of Christelijke naam. 
Christenen hebben historisch gezien een veel diepere relatie met Jeruzalem en de 
tempel als de moslims. De stad wordt zelfs niét een keer genoemd in de Koran.

Door deze actie van UNESCO wordt wereldwijd, de Joodse relatie met de tempel 
en Jeruzalem en hiermee ook die van Christenen ontkent.
Netanyahu gaf als commentaar dat dit hetzelfde zou zijn als dat we zouden bewer-
en dat China b.v. geen enkele connectie heeft met de Chinese muur of dat Egypte 
niets met de piramides te maken heeft.

Bemoedigend en vertroostend wat God zegt in zijn woord.
Jesaja 44:21 Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb 
u geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten worden.

Fijn dat we weer wat dingen met jullie hebben kunnen delen. Iedere dag gaat zo 
vlug voorbij en het is ongelofelijk hoe snel de gebeurtenissen elkaar opvolgen ook 
in Israël. U hebt natuurlijk ook gehoord over de vreselijke branden hier. Meer als 
700 huizen werden verwoest en veel mensen verloren hun woning. We hopen en 
bidden dat het gaat regenen deze komende week.
In de Graftuin zijn we heel erg druk deze afgelopen maanden. Op meerdere dagen 
kwamen er zo’n 2000 mensen. Prachtig om met al die mensen te kunnen delen 
over de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus.
Wat een zegen en vreugde dat het Licht der Wereld bij ons kwam en woning wil 
maken in ons hart. Kerstavond vieren we binnenkort, ook in de gemeente hier. De 
hele avond zingen verschillende groepen kerstliederen en daarna hebben we een 
kerstnachdienst. Er komen veel Joodse en Arabische mensen ieder jaar. Ze komen 
om het zingen bij te wonen, en we bidden dat het Licht der wereld hun harten 
raakt. Allemaal heel hartelijk dank voor jullie steun en gebed in het afgelopen jaar.
We wensen jullie gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Hartelijke groeten

Peter & Nellie Spaander

Beste Familie en Vrienden                                 

Fijn om weer eens een aantal dingen met jullie te kunnem delen. We hadden 
een hele goede tijd in Holland. We zijn daar in de maand juli  geweest en heb-
ben een aantal keren mogen spreken op verschillende plaatsen over de mooie 
plek, waar we werken “ De Gratuin” en de diepe betekenis van wat Jezus heeft 
volbracht aan het kruis.
We waren iets langer in Holland, deze keer en we misten onze kinderen en 
kleinkinderen best wel een beetje. We maakten prachtige fietstochten met 
vrienden of familie. Een paar keer op de hei in de buurt van Ede, heel mooi. 
Israël is ook prachtig met haar verschillende klimaatsoorten en afwisseling in 
natuur. Het was hier tijdens de zomer in Jeruzalem flink warm dus waren we 
best wel blij met de regen, de eerste week dat in Holland waren. Maar we kun-
nen ons voorstellen dat het voor jullie anders is. We hadden onze traditionele 
familiedag in Holland. Nellie’s moeder heeft een groot gezin gehad en veel 
kinderen en kleinkinderen. Gezellig om iedereen weer eens even te ontmoeten 

 

In het begin was het verlof in Holland een beetje spannend. Ik krijg nu een half 
jaar lang iedere maand injecties in mijn linkeroog i.v.m. een probleem van de-
generatie in mijn ogen, wat vooral het lezen bemoeilijkt. Misschien was de 
situatie wat van slag door het vliegen naar Holland. Ik zag met één oog vlekken 
en de dokter in Israël zei dat als dit zou  toenemen, ik misschien een operatie 
moest ondergaan. We waren heel blij dat het na zo’n anderhalve week stabieler 
werd en we niet terug hoefden naar Jeruzalem.

Contactpersoon Holland
P van Soest, Pieter Breughellaan 29, 
2182ME, Hillegom 
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pnvansoest@gmail.com

Ons gironr: 
IBAN NL 14 INGB 0004 9994 39
EMAIL: speter303@gmail.com

Ps. 122:6 Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016 PAG.  4 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016 PAG.  1


