
Elim Huis van Gebed – Jaarverslag 2022 van stichting Hart voor Rotterdam. 

Een jaarverslag kan dienen om terug te kijken “Houden we met elkaar nog koers?” en om de groei in 

onderlinge verbondenheid en betrokkenheid te evalueren, “Draag je bij naar dat je wil en kan?”. 

We groeien in het geloof o.a. naar de mate dat we ons vrijwillig inzetten voor het geheel op de plaats 

waar God ons heeft geleid. Dat komt hopelijk in alle ELIM-activiteiten tot zijn recht, zodat we als 

levende stenen in Zijn huis zijn, tot opbouw van het geheel in liefde. In 2022 deden we het volgende: 

Het “ontmoeten op de sjabbatten rond de parasjot” en het (zingend) “vieren van de mo’adiem” 

Deze bijeenkomsten hebben we gedurende het jaar op hun vastgestelde tijden samen al zoekende 

de vorm gegeven die bij ons past. We luisteren dan met belangstelling naar de inbreng van “nieuwe 

en vaste gasten” om de stem van onze gastheer, de Heer van de sjabbat, in de gesprekken en in de 

stilte te verstaan. Het volgen van de Bijbelse feesttijden verdiept ons geloofsleven, ze doen er 

wezenlijk toe. Evenals de zangavonden op rosj chodesj, de eerste dag van de nieuwe maand, waarop 

Zijn koningschap centraal staat. 

Kleding sorteren voor Israël en Oekraïne 

Trouw is een kostbaar goed, ook als we met aardse goederen, onze naasten goed trachten te doen. 

Op de dinsdag, woensdag en donderdag zijn meerdere groepjes bereid de handen uit de mouwen te 

steken. Vele, vele dozen met nog uitstekende kleding voor de verschillende jaargetijden en voor alle 

leeftijden zijn gevuld en klein medisch materiaal heeft zijn weg naar Israël en de Oekraïne gevonden. 

Zo zegenen we de armen in Jeruzalem en Israël met onze stoffelijke goederen, Rom.15:27. 

Regelmatig hebben we contact met stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ en enkelen zijn naar hun open 

dag in Renswoude gegaan. Gegeven de oorlog in Oekraïne is er ook kleding e.d. die kant opgegaan, 

en financiële steun voor vrijwilligers (€1900,- aan giften ontvangen) die aan de grens met Polen o.a. 

Joodse mensen begeleiden en wijzen op de mogelijkheid alija te maken. Het contact met stichting 

Ebenezer is versterkt door hun bezoek aan Elim tijdens hun sjavoeotreis in de Benelux. De deelname 

aan hun gebedsmomenten en -weekend in Baak heeft de onderlinge banden hechter gemaakt. 

Bidstonden en de momenten van verootmoediging 

Waarschijnlijk is het ook uw ervaring dat je voor persoonlijke gebedstijden en gezamenlijk gebed in 

groepjes het beste vaste momenten in je agenda kunt vastleggen. We hebben dit gedaan en het 

bidden in een groep heeft de onderlinge verbondenheid gevoed en de gezamenlijke betrokkenheid 

bij de gebedsdoelen ondersteund. Dat geldt zowel voor de gebedsdoelen rond het Israël Gods als 

voor de stad Rotterdam en Schiedam e.a. Daarnaast hebben we regelmatig op de zondagochtenden 

“de vreugde in de verootmoediging” gezocht. De nederigen is Hij genadig en behoedt Hij. 

Studies, spreekbeurten, sprekers, bijdragen aan boeken e.a. 

Voorbereidingen op de Bijbelse feesttijden vergt enige studie voorafgaande aan de feestdag zelf. 

Daar hebben we tijd en aandacht aan besteed. De studies over de poorten en taken van de 

poortwachters is in het voorjaar afgerond. In de zomercursus is het boek Openbaring, het belang van 

het verschijnen van “de ark van het Verbond”, en de strijd van “het Lam” tegen het beest, besproken. 

De vraag om in Messiaanse gemeenten studies te delen neemt toe en www.radioisrael.nl is ook een 

goed platform. Er zijn verschillende spreekbeurten gegeven. 

Contacten met de Joodse gemeenschap 

Eénmaal in de maand is enige aandacht gegeven aan het onderhoud van een kleine Joodse 

begraafplaats aan het Kerkepad in Rotterdam. Aan de uitnodiging voor een lezing van rabbijn Shmuël 

Katz in de dijksynagoge in Sliedrecht hebben we gehoor kunnen geven. 

http://www.radioisrael.nl/


Cursussen Hebreeuws leren lezen, de basiscursus en vervolgens met de Psalmen (Jona, Ruth e.a.) 

In de lente bespraken we om de veertien dagen op de zondagmiddagen een Psalm vanuit het 

Hebreeuws. In het najaar is de basiscursus Bijbels Hebreeuws gegeven.  

Gastvrijheid aan gelijkgestemden, bijdragen aan het bredere netwerk 

De uitwisseling met het bredere Israëlnetwerk in Nederland werd in 2022 gaandeweg intensiever. 

Eind juli was Kelvin Crombie en zijn dochter in Elim en in de gemeente Shamar in Den Haag te gast 

om hun boeken over “Jewish Christians in the Netherlands during the Holocaust” te presenteren. 

Samen met st. Haderech hebben we die dag vorm kunnen geven en hun getuigenis opnieuw doen 

klinken. Motti Klimer van st. Sabra te Afula mochten we gastvrijheid bieden en beluisteren. 

Financiën, giften en het geven van o.a. de tienden, administratie, bestuur 

In het financieel jaarverslag vindt u een verantwoording van o.a. (tienden ad. € 1200,-) giften aan de 

familie Frankenhuis in Sapir, in de Arava-woestijn, Israël. Daarnaast zijn er in 2022 gerichte giften 

doorgegeven voor hulp aan Joden in Oekraïne en dat zullen we in 2023 eveneens doen. Verder 

waren er rechtstreekse financiële ondersteuningen aan projecten zoals van stichting Sabra. 

Onderhoud en werkzaamheden 

De werk- en studieruimte, installaties, tuin, bibliotheek, expositie en tentoonstellingen hebben de 

gewoonlijke aandacht voor onderhoud gekregen. We zijn gezegend met een pand dat relatief weinig 

onderhoud vraagt. De kosten voor met name energie zijn de laatste tijd wel sterk gestegen. 

Onderlinge verbondenheid versterken door actieve inzet 

Heeft u een verlangen om meer verbonden te raken met de visie van Elim of heeft u behoefte aan 

meer praktische betrokkenheid bij de missie en activiteiten van Elim, geeft u dat dan s.v.p. op 

enigerlei wijze ons te kennen. Die financiële en praktische ondersteuning is welkom. Aarzel niet om 

voor een oriënterend gesprek in Elim binnen te lopen. 

 

 

 


