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'Luister goed! 
Ik zeg jullie: toen jullie die

dingen voor één 

van mijn minst 
belangrijke broeders of

zusters deden, hebben jullie
ze ook voor Míj gedaan.'



HET NIEUWE NORMAAL
D O O R  J U R I J A N  R E E S I N K

Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg is een uitspraak die we als Nederlander maar al
te goed kennen. Maar zeg nu zelf, wat is normaal? Wat de een als vanzelfsprekend ervaart is
voor de ander totaal uit zijn of haar comfortzone.
 
Ik denk dat we dit de afgelopen Corona maanden allemaal wel hebben ervaren het verschil
van benadering. We hebben zo ieder onze eigen referentiekaders en omstandigheden en van
daaruit nemen we onze besluiten hoe te handelen. En dat is het mooie van ons 'mens' zijn, de
verscheidenheid van persoonlijkheden en visies.
 
En tegelijk is dit dan ook weer het mooie aan het Koninkrijk van God, de diversiteit van hoe
God mensen gebruikt om aan Zijn Koninkrijk te bouwen. Waar de een denkt: ‘... die is gek om
naar Gaza af te reizen!’, voel ik mij daar comfortabel. En ik heb andere gebieden waarvan ik
denk: ‘Mij niet gezien’. Zo heeft God voor elke plaats Zijn mensen om te bouwen. 
 
In de afgelopen weken hebben we Mark Rutte meermaals het nieuwe normaal horen roepen.
Wat is dat dan? Die 1,5 meter afstand. Onwennig en oncomfortabel met elkaar omgaan?
Persoonlijk vind ik zo'n situatie wel een uitdaging. Ik ervaar dat wanneer ik mijzelf
oncomfortabel voel, ik kan groeien en God mij daardoor kan gebruiken. 
 
Ik wens u een uitdagende en oncomfortabel nieuw normaal toe.
 
Blessings
Jurijan Reesink



Bethlehem is ruim 60 dagen in quarantaine geweest,

vergrendeld en zelfs op sommige dagen hadden we een

avondklok. Vanaf begin mei laten de autoriteiten ons

terugkeren naar Bethlehem, maar niet alle winkels

mochten weer open.

 

Bethlehem is een toeristenstad en het toerisme zal zich

pas eind dit jaar of zelfs later pas herstellen. Veel

inwoners van Bethlehem zijn arbeiders, dagloners en

worden wekelijks betaald. Dit betekent dat als ze niet

werken ze geen inkomen hebben. Bedrijven zijn somber

en hopen dat ze hun bedrijf niet hoeven te sluiten. Het

uitblijven van het toerisme zal de economie van

Bethlehem doen instorten.

 

De Palestijnse Autoriteit heeft geen werkeloosheidsplan

en geeft geen hulp en compensatie biedt aan

zelfstandigen . Er is geen reserve of sociaal plan om

crisis aan te pakken. Na bijna twee maanden quarantaine

neemt de nood toe en het ziet er niet naar uit dat het snel

beter zal worden. De belofte is dat gezinnen die

werkeloos zijn een éénmalige uitkering krijgen van

€120,=. Tot op heden is de regering deze belofte nog niet

nagekomen. We zien wel dat de mensen armer worden

en niet meer in staat zijn om in hun basisbehoeften te

kunnen voorzien.

 

In deze tijd van nood heeft de kerk een boodschap van 

 hoop. Hoop die komt van onze Heer Jezus, omdat we

weten dat Hij alle autoriteit heeft en zei dat Hij voor zijn

kinderen zal zorgen. Hoop op Zijn redding en dat we Zijn

getuige zijn van het evangelie hier op aarde. Maar aan de

andere kant moet de kerk op een praktische manier

getuige zijn om de liefde en zorg te tonen. Dus de kerk

zou moeten helpen met de middelen die voor de kerk

beschikbaar zijn. Onze reserves en donaties zetten we in

om te helpen.

BROODHUIS IN BETHLEHEM
D O O R  P A S T O R  Y O U S E F



Tot dusver hebben we 273 gezinnen geholpen  met voedselpakketten.  In enkele gevallen

ondersteunen we het gezin met medische hulp. We kopen hun voorgeschreven medicijnen en

dragen financieel bij in de kosten van noodzakelijke operaties. Er zijn gezinnen waar de nood zo

hoog is en er geen geld meer is.

 

Deze hulp zorgt  ervoor dat mensen met respect naar de kerk kijken en het was voor velen een

getuigenis dat de kerk voor hen zorgt en van hen houdt. Dit is mogelijk door te delen vanuit wat

we ontvangen en hebben . We moedigen onze vrienden aan om geld te doneren zodat we als

gemeente een getuigenis zal zijn van Gods liefde. Er zijn veel mensen om ons heen die binnenkort

in armoede zullen vervallen. Dat hadden we niet verwacht.

 

Maar we zien ook hoop! We realiseren ons dat Jezus een plan heeft en dat Hij mensen naar zich

toe zal trekken. We geloven dat de Heer een oogst voorbereidt en we zullen binnenkort een

doorbraak zien en waarschijnlijk is er een opwekking op komst. We bidden elke avond  met de

gemeente via zoom. Deze gebeden geven  de gemeente een  spirituele groei. We zoeken eerst het

Koninkrijk van God. We bidden elke avond voor de oogst en bekering van ons volk. We zoeken en

vragen dat de opwekking in Bethlehem mag beginnen en dan de opwekking het land zal

overspoelen. Bethlehem blijft bijzonder in het hart van Jezus en het is de laatste stad in het land

van de Bijbel dat nog steeds een christelijke identiteit heeft.

 

We zijn enthousiast over de de tijd die komen gaat, we weten dat onze Heer een plan heeft en in

Zijn gezag zullen dingen gebeuren met betrekking tot Zijn Koninkrijk. Jezus zal Zich openbaren aan

de mensen om ons heen. Wij geloven dat we na de corona-crisis een oogst zullen zien die

arbeiders nodig heeft en dit is waar wij ons als gemeente op voorbereiden.

 

Moge de Heer onze gebeden eren en getuigen van het evangelie en ons de doorbraak sturen.

Houd ons in uw gebeden terwijl we getuigen dat we sterk blijven en niet moe worden.

Jezus gaf ons de verantwoordelijkheid door te zeggen: "jij bent het zout van de aarde, jij bent het

licht van de wereld". In tijden als deze kan het niet anders dat dat de kerk opstaat.

 



CORONA IN DE GEVANGENIS

Oorlog is iets vreselijks. De beelden op het journaal zijn
afschuwelijk. Maar wanneer je mensen kent die persoonlijk
betrokken zijn bij een oorlog, dan raken de beelden en het
nieuws je nog veel meer. Gaza is zo'n plek...
 
De enorme cijfers van slachtoffers uit de afgelopen jaren groeit
nog wekelijks. Gewonden, doden, geëvacueerden, voor het leven
verminkten en gehandicapten. Tel daar de verwoestte
gebouwen en de vernielde infrastructuur bij op en je hebt
genoeg ingrediënten om te treuren.  Medisch apparatuur,
bouwmaterialen en voldoende voedsel worden bij uitzondering
de strook in gevoerd. Israël is bang dat hiervan wapens gemaakt
zullen worden of dat de goederen gebruikt worden bij het graven
van tunnels... Wellicht een terechte reactie. 
 
Tegelijk vraag ik me af hoe men op dit kleine strookje aarde kan
overleven zonder aanvoer van deze basisbehoeften. 
Spanningen lopen aan beide zijden hoog op. Niet alleen op
politiek niveau, maar in engere zin, bij de mensen thuis hoor je
dat men telkens opnieuw afscheid neemt van elkaar,  niet
wetende of- en wanneer ze elkaar terug zullen zien. 
 Gaza beach



Wanneer je soldaten spreekt aan Israëlische zijde fluisteren deze hun eigen verhaal: dat ze
liever geen keus hadden gehad, dat ze bang zijn voor hun toekomst omdat na de dienstplicht
hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn, dat ze hadden gewenst dat deze keus een eerlijke
zou zijn geweest. Heldhaftigheid is hier allang niet meer aan de orde. Schuldgevoel angst en
agressie zijn loodzware rugzakken die de jonge generatie meetorst. Jukken die deze
prachtige mensen proberen kwijt te raken door zich te vergrijpen aan drugs.
 
Ik kom in aanraking met Breaking The Silence, een bijzondere organisatie van ex militairen
die oog heeft voor de gevolgen van de traumatiserende ervaring waar militairen doorheen
gaan en waar niet over gesproken mag worden. Aan de andere kant, achter het gesloten
hekwerk, proberen de mensen elke dag opnieuw grip te krijgen op de situatie.
Kinderen met vreselijke trauma's, volwassenen die sinds jaar en dag geen enkele nacht meer
aan een stuk door kunnen slapen. Puinhopen en verdriet zijn blijvende schaduwen die de
mensen achtervolgd. Over de toekomst van deze mensen durf ik nauwelijks na te denken...
 
En sinds kort loert daar een nieuwe vijand om de hoek. Eén die niet alleen Israël of Gaza tref,
maar de hele wereld in zijn greep heeft. Tussen al de nieuwsberichten springt één
krantenkop er voor mij uit: "Israël moet profylactische en preventieve maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat de inwoners van Gaza beschikken over wat ze nodig hebben om het
corona virus te bestrijden".
 
Een van Israëls politici geeft zelf aan in een uitgebreid artikel:"Wij creëerden de grootste
gevangenis ter wereld en behandelen de 2 miljoen mensen als waren ze gevangenen.
We hebben voor  het gemak aangenomen dat het allemaal slechteriken zijn en dus in de
grootste gevangenis ter wereld thuishoren. Maar zelfs gevangenen in de gevangenis hebben
bepaalde rechten en wij hebben de verantwoordelijkheid als het gaat om déze gevangen!"
 
Ironisch genoeg leek het even alsof de blokkade, tegen wil en dank, zorgde voor de meest
veilige plek op aarde als het ging om het besmet raken met het corona virus.
Maar dat was slechts van korte duur. In ziekenhuizen is een schreeuwend tekort aan eerste
levensbehoeften en medicijnen. Uit een rapportage van de organisatie Human Rights in
januari bleek dat de situatie in Gaza vreselijk is. Volgens de verslaggever leven mensen daar
'gewoonweg in vreselijk omstandigheden'. En ik kan niet anders dan deze rapportage
beamen omdat ik ooggetuige ben. Ziekenhuizen hebben te dealen met lege schappen ze
missen essentiële medicijnen. In de strook zijn slecht 70 IC bedden en 65
beademingsapparaten. 95% van het water in Gaza is ongeschikt voor menselijke consumptie.
Quarantaine is vrijwel onmogelijk vanwege de enorme overbevolking. Kortom het
gezondheidssysteem verkeert in een catastrofale fase. Als ik terugdenk aan de afgelopen
weken, aan het hamsteren van al mijn mede landgenoten...
 



we zijn 

allemaal

mensen,

gevangen

in een

wereldwijde

pandemie

....Als ik denk aan het gemopper omdat gepelde tomaten
blokjes niet meer voorradig zijn. Als ik denk aan de run op het
toiletpapier. Als ik denk aan het tekort van mondkapjes in de
ziekenhuizen voor onze zeer gewaardeerde hulpverleners. 
 
En als ik even de wereldwijde situatie in perspectief trek dan
huil ik om datgene wat er niet is in Gaza en wat er ook nooit
geweest is.... Alles werkelijk alles wat nodig is ontbreekt in dit
kleine deel van de wereld. 
 
In de meest positieve zin zou je kunnen hopen dat het feit dat
Corona nu ook in Gaza is binnengedrongen, zowel Palestijnen
als Israëli's eraan herinnert dat we allemaal mensen zijn,
gevangen in een wereldwijde pandemie. 
 
En dat het nu zo zoetjesaan wel eens tijd is om samen te gaan
werken. Zou er in deze tijd een nieuwe manier gevonden
kunnen worden om in deze crisis een andere taal met elkaar te
spreken? Wat zou er gebeuren als de Gazanen niet de hulp
geboden wordt die men in deze crisis nodig heeft? Zou hun
Lijden dan leiden tot een toename van geweld?
 
We mogen de hulp aan de Palestijnse bevolking niet alleen op
het conto van Israël schrijven. Internationale inspanningen
zullen moeten worden aangewend om de Gazanen de hulp te
bieden die ze zo nodig hebben en die ze verdienen.
 
Wij kunnen en mogen ons hoofd niet omdraaien, onze
verantwoordelijkheid negeren.......



PROJECT:
TEAM GAZA

iTrust heeft zijn registratie zo goed als
rond. Met deze registratie kan iTrust
zelfstandig projecten draaien. Het lokale
team werkt vanuit een kantoor in het
gebouw van de Baptisten Gemeente.
Om het werk goed te kunnen uitvoeren
heeft iTrust € 17.500,= nodig om het
kantoor in te richten en een auto aan te
kopen. 
 

PROJECT:
COVID-19 RELIEF FUND

In Nederland en in de wereld om ons
heen worden de restricties rondom
Corona versoepeld. De gevolgen van deze
restricties zijn echter groot. In Gaza wil
iTrust 3 maanden lang voedselpakketten
distribueren om de christelijke
gemeenschap te bemoedigen en te
ondersteunen. Hiervoor is een bedrag
nodig van € 10.000,=. 
Het projectplan is te lezen op de website.

PROJECT:
MEDICAL DAYS

iTrust start dit jaar met het organiseren
van Medical Days. We bieden de
bevolking medische ondersteuning door
artsen binnen te brengen en waar
mogelijk de patient te ondersteunen met
de medische zorg. Hiervoor heeft iTrust
Het projectplan is te lezen op de website.
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NIEUWSBRIEF
U heeft  deze nieuwbrief  ontvangen vanuit  een relatie
met een van de teamleden van iTrust.
 
U staat niet  in  een bestand!  Wilt  u  tussenti jds op de
hoogte worden gehouden over het  werk van iTrust? 
 
Dan is  het  van belang dat u zich inschri jft  v ia  de
website van iTrust.ONE.  

IN HET VOLGEND NUMMER
De volgende uitgave van Haraka Baraka zal  in  het  najaar
van 2020 verschi jnen.
 
Dit  nummer staat in  het  teken van Corona.  Hierdoor zi jn
de prioriteiten en mogeli jkheden best wel  wat
verschoven.  Een aspect waar we aan gewend zi jn.
Werken in deze gebieden vraagt om flexibi l iteit .
 
Over welk onderwerp wil  j i j  graag meer weten,  laat  het
ons weten

AGENDA
14 juli  & 8 september
i-Pray bidstond iTrust
 
 


