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Ontwikkeling Israëlwerk GKV 1996 tot 2013 

 

1. Het eerste contact tussen de (ongedeeld) kerk te Ommen met Joden in Israel is gelegd 

in 1996 - op verzoek van Stevaj, die contacten in Israel heeft, stemt Ommen er mee in 

een relatie te gaan onderhouden met Jossi Ben Zvi en de gemeente Bat Tsion. Eerst zijn 

deputaten BBK geconsulteerd en zij bevalen deze relatie aan.  

Het streven – op advies van BBK – is te komen tot een zusterkerkrelatie. Ommen 

benoemt een commissie (BTC) om haar te adviseren en namens de kerk het werk te 

doen. 

 

2. De GS Berkel en Rodenrijs (1996) stemt in met deze ontwikkeling – BBK stelt voor om 

de contacten via Ommen te laten lopen 

Art 88 - Besluit: 

1. ermee in te stemmen dat de contacten met de BTG voortgezet worden via de kerk te 

Ommen; 

2. deputaten op te dragen contact te houden met de kerk te Ommen en met de Stichting 

ter bevordering van evangelieverkondiging aan het joodse volk over de verdere 

ontwikkeling van deze en eventuele andere gemeenten in Israël. 

Grond: 

de Bat Tsion gemeente is in Israël een gereformeerde kerk in wording. 

 

3. Eind 1998 wendt Ommen zich tot de classis Hardenberg (ongedeeld) met het verzoek 

om steun te gaan geven bij de hulp aan deze gemeente. De classis gaat steun verlenen 

en benoemt ook advieserende deputaten voor dit werk. De steun die gevraagd en 

gegeven wordt is om en nabij de 20.000 (toen) gulden.  

Argumenten zijn: als we dit werk doen, kost het ook geld – tot dan toe had Ommen alles 

zelf betaald (met hulp van Stevaj). Maar het stijgt de mogelijkheden van een plaatselijke 

kerk te boven. Er wordt geen inkomen van een predikant betaald, maar financiële hulp 

geboden aan de (kleine) gemeente om te kunnen functioneren (huur van het gebouw 

voor kerkdiensten te houden, bijbels voor evangelisatiewerk, benzine voor een auto die 

gemeenteleden ophaalt naar kerkdienst e.d.). 

 

4. Door verschil in visie en ook gebrek aan financiële verantwoording van de kant van 

Ben Zvi moet de relatie in 2004 helaas beëindigd worden.  

De kerk van Ommen staat voor de keuze, of alles stopzetten, of vanuit de contacten die 

er zijn of komen weer een relatie gaan opbouwen. Na breed onderzoek (ook via reizen 

naar Israel) is gekozen voor een relatie met ds Antony Simon en de Kolbemidbar 

gemeente. Ook nu zijn deputaten BBK weer geraadpleegd. Na de splitsing is Ommen-

West de kerk die dit werk op zich neemt.  

 

5. De GS Amersfoort-Centrum 2005 stelt zich achter deze ontwikkeling (Acta 154):  

Besluit:  

niet langer te streven naar een zusterkerkrelatie met de Bat Tsion 'gemeente';  

deputaten BBK op te dragen contact te blijven onderhouden met Bat Tsion Commissie 

van de Gereformeerde Kerk van Ommen-West ten einde op de hoogte te blijven van de 

door haar beoefende contacten met Israël en deze te stimuleren, met het oog op de 

uitbreiding en verdieping van de evangelieverkondiging aldaar;  

de Bat Tsion Commissie met advies terzijde te staan.  

Gronden:  

van beide kanten is geconstateerd dat het streven naar een zusterkerkrelatie met de Bat 

Tsion 'gemeente' te hoog gegrepen is;  

de manier waarop de Bat Tsion Commissie het contact met gemeenten en voorgangers in 

Israël wil onderhouden biedt goede perspectieven voor de uitbreiding en verdieping van 

de evangelieverkondiging in Israël;  

de uitoefening van de contacten met Israël via de kerk van Ommen-West functioneert 

naar volle tevredenheid.  
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6. De classis Ommen is bij deze ontwikkeling betrokken – blijkens 

a. een verzoek van Ommen-West om financiele steun bij het onderzoek naar wat te doen 

staat in Israel is toegewezen (cl. Ommen, april 2006) 

b. een brede bespreking op de cl. dec 2006 over de ontwikkeling 

c. een verzoek om financiële steun tbv de nieuwe relatie ten bedrage rond €10.000 is 

toegekend cl. febr 2007. 

Van de kant van de classis liep dit niet allemaal gemakkelijk – er werden de nodige 

vragen gesteld en kanttekeningen gemaakt en van de kant van Ommen-West (BTC) is 

niet altijd adequaat gehandeld wat ook wel eens terecht wrevel opwekte bij de 

afgevaardigden. 

 

7. De inkomsten van Stevaj liepen terug en na de opheffing van Stevaj zijn er geen 

inkomsten van die kant meer. De classis vraagt dan aan Ommen-West wel om meer hulp 

uit den lande te creëren. 

 

8. Ommen-West (namens haar Yachad) stelt alles in het werk om de geldstroom breder 

te maken, maar we moeten ook in de gaten houden dat het GS-beleid is dat de 

‘zendings’-zaken regionaal/ressortaal geregeld worden. Dus niet landelijk. 

 

De aandacht die gegeven wordt aan het breder maken van het werk is aan te tonen door 

a. de opzet van de commissie – BTC is Yachad geworden, met leden uit het hele 

kerkverband 

b. er zijn veel contacten met DVN en ZHT (er is plaats in blad Naast voor dit werk 

gekomen), maar dat betekent nog niet een geldstroom 

c. contacten en overleg, dat nog steeds voortgezet wordt, met OZD –deze deputaten zijn 

bereid geweest tweemaal een eenmalige steun te verstrekken 

d. er wordt veel werk gemaakt van publiciteit – het recente bezoek van ds Simon 

betekent veel voorlichting op scholen en in kerken en zal op termijn zeker geld genereren 

e. nog steeds is het wel het streven om een landelijk quotum mogelijk te maken, maar 

kerkelijke molens malen langzaam en kerkelijke wegen zijn soms moeilijk begaanbaar. 

 

9. In 2012 is overleg gevoerd met de Overijsselse Zendingsdeputaten. Het voorstel een 

deel van het zendingsquotum te gebruiken voor het werk in Israël is door de 

zendingsdeputaten niet overgenomen.  

 

10. De classis Ommen besloot op 21 maart 2013: 

1. De financiële steun aan Yachad te beëindigen. 

2. Yachad in haar deputaten Israël met raad en daad bij te staan in het zoeken naar 

landelijk draagvlak op de G.S. 2014. 

3. Financiële steun te blijven geven tot en met 2014, als de G.S. besluit niet tot 

landelijke steunverlening over te gaan. 

 

11. Medio 2014 besluit de GKV Ommen West zich tot de Generale Synode te wenden met 

een voorstel voor een deputaatschap Kerk en Israël. 

 

Ommen, december 2013 

H.J. Siegers, A.M. de Hullu 


