Menso Hendriks
Rob en Esther Rullmann
Olaf Troll
Coert en Monique van der Veen

Coördinatoren
Algemeen

Olaf Troll / Rob Rullmann

Beamer

Joanne Groeneveld

06 23682362

BHV

Henny Bos

035-5411707

Financiën

Rob Rullmann

035-6024176

Gastvrijheid

Ina Davidse

030-6991450

Gebedslijn

Esther Rullmann

035-6024176

Gebouw

Carla Baars

06 29345140

Geluid

Coert van der Veen

06 21857687

Kinderdienst

Henny Bos

035-5411707

Kosters

Carla Baars

06 29345140

Maaltijd van
Jesjoea

Gert en Anneke van Bruksvoort

Onderwijs

Esther Rullmann

Pastoraat

Vacature

Samenkomsten Gert van Velden

06 10498780

Sprekers

Olaf Troll

033-4627295

Vertaling

Olaf Troll

033-4627295

Zang &
muziek

Vacature; ai:
Coert van der Veen

06 21857687

De coördinatoren zijn ook bereikbaar via email:
info@benee-awraham.nl

website: www.benee-awraham.nl

De meeste mensen noemen Benee Awraham een Messias
belijdende gemeenschap. Wat betekent dat eigenlijk? We
realiseren ons dat er veel verschillende definities bestaan
van wat het betekent om Messiaans te zijn. Benee Awraham
heeft naast onze geloofsverklaring en onze theologische uitgangspunten andere kenmerken die laten zien waarom wij
vinden dat we een Messiaanse groep zijn. Dit zijn o.a.
Wij geloven dat de hele Bijbel - van Genesis tot en met Openbaring - de enige openbaring met autoriteit is voor ons geloof
en ons handelen. Wij zijn van mening dat de 5 boeken van
Mozes, de zogenaamde Tora, van groot belang zijn voor alle
gelovigen in Jesjoea en niet alleen voor Joodse gelovigen.
We geloven dat Jesjoea de Messias is, de vervulling van de
profetieën in de Bijbel. Hij is het licht dat in de wereld gekomen is, tot redding van alle volken.
Wij geloven dat de Bijbelse feestdagen van Leviticus 23 voor
heel Gods volk bedoeld zijn en we moedigen mensen die naar
Benee Awraham komen aan om deze feesten te vieren. In het
besef dat er verschillende manieren zijn om ze te vieren,
moedigen we een ieder aan om ze te vieren vanuit de vrijheid
in de Messias. Benee Awraham komt samen op de Sjabbat,
die volgens de bijbel valt op de zevende dag van de week. We
willen geen kritiek hebben op degenen die samenkomen op
zondag. Wij hebben er echter voor gekozen dat de zevende
dag, de Sjabbat onze dag van de samenkomst is.
Als een gemeenschap van Joodse en niet-Joodse gelovigen in
Jesjoea, hebben we ook een diepe liefde voor het Joodse volk
en de staat Israël. Wij willen deze liefde tonen in praktische
manieren om Joodse mensen, zowel in als buiten Israël te
steunen.
We moedigen mensen aan de Schrift te bestuderen in het
Grieks, Hebreeuws en Aramees. Daarnaast moedigen we
mensen aan om de Schriften te begrijpen in hun oorspronkelijke context met begrip voor de oorspronkelijke
Hebreeuwse achtergrond.
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Wat betekent Messiasbelijdend

Stuurgroep

Gemeenschappelijke samenkomsten

St ruct uur

Emmakerk (kerk van de Protestante Gemeente Soest),
Regentesselaan 2b, Soest

De gemeenschap Benee Awraham bestaat uit een kerngroep, met coördinatoren voor de praktische taken,
geleid door een stuurgroep. Rondom de kerngroep is er
een vriendengroep van los-vaste bezoekers die regelmatig in de diensten komen.

2e & 4e Sjabbat van de maand & de Bijbelse feesten
(behalve de maand augustus) 10:30-13:00 uur

Op de website www.benee-awraham.nl vindt u alle
actuele gegevens van diensten/sprekers

Messiasbelijdende gemeenschap
Benee Awraham

Benee Awraham is een gemeenschap van gelovigen,
Jood en niet-Jood, kinderen van Awraham, die Jesjoea
(Jezus) belijden als hun (Ver)losser en de Messias van
Israël (Gal. 3:7-9), die gekomen is eerst voor de Jood,
maar ook voor de Griek d.w.z. de gelovige uit de volken
(Rom. 1:16). De gelovigen uit de volken zijn als wilde
olijftakken geënt op de edele olijfboom Israël (Rom.
11:13-24).
Jesjoea is geboren als een Jood en is ook in de hemel
nog de Leeuw uit de stam Juda en de wortel van David
(Openbaring 5). Het Beriet Chadasja (Nieuwe Testament) is een vervolg op en geen vervanging van de Tenach (Oude Testament), zoals Jesjoea helder aangeeft
(Mt. 5:17-20). Jesjoea is de levende Tora en de Deur
naar de Vader. Door de wedergeboorte is de Tora
geschreven in ons hart (Jeremia 31:33).
De Eeuwige heeft in Zijn Woord tijden vastgesteld om
bij Hem te komen en Zijn feesten te vieren (Lev. 23).
Daarom komen wij samen op Sjabbat en vieren wij
o.a. Pèsach (Pascha), Chag haMatsot (Feest der Ongezuurde Broden), Jom HaBikoeriem (Dag der Eerstelingen), Sjawoeot (Wekenfeest), Jom Troea (Dag van Bazuingeschal), Jom Kippoer (Verzoendag) en Soekot
(Loofhuttenfeest).
Als gemeenschap hebben wij nu dertien jaar samenkomsten op de 2e en 4e Sjabbat van de maand en op de
Bijbelse feesten. Daarnaast zijn er huisgroepen op verschillende plaatsen in het land.
In deze folder vindt u een overzicht van onze gemeenschappelijke en huisgroep samenkomsten en de namen
van de coördinatoren waar u terecht kunt voor eventuele vragen.
Op onze website kunt u onze geloofsbelijdenis vinden.

2017

5777/5778

Sidra/Feest

Spreker

jul 08

Tammoez 14

Balak

Klaas Goverts

jul 22

Tammoez 28

Matot/Masee

Anne Wittekamp

sep 09

Eloel 18

Ki Tavo

Willem Ouweneel

sep 20
(wo)

Eloel 29

Erev Rosh
Hashanah

Esther Rullmann

(19.00)

sep 23

Tisjri 3 5778

Haäzinoe

Jaap de Vreugd

sep 30

Tisjri 10

Jom Kipoer

Sybe de Vos

De stuurgroep geeft het dagelijks beleid gestalte. Alle
belangrijke beslissingen worden in het overleg met de
coördinatoren genomen.
Omdat Benee Awraham een Stichting is, is er ook het
bestuur van de Stichting dat bestaat uit een drietal
personen. Zij houden zich niet bezig met het interne
beleid.

Hui sgroe p sam enkomsten

okt 07

Tisjri 17

Soekot Dag 3

Wout Koelewijn

Naast de diensten op de 2e en 4e Sjabbat van de maand
zijn er ook de huisgroepen op de 1e en 3e Sjabbat van
de maand. Daar krijgt de gemeenschap vorm op het
persoonlijke relatieniveau. Er zijn momenteel een vijftal huisgroepen actief.

okt 12

Tisjri 22/23

Simchat Tora

Sifra Essid

Baarn:

(do)

(19.00)

okt 14

Tisjri 24

(18.00)

Coert en Monique van der Veen
(ten huize van Martijn en Henny Bos)

Beresjiet

Klaas Goverts

Let op: 14 okt - dienst in Veenendaal , Ontmoetingshuis
Spiesheem
Spiesheem54
54

Hoogeveen:

Sybe en Joke de Vos

Soest:

Rob en Esther Rullmann
Menso en Coby Hendriks

okt 28

Chesjwan 8

Lech L’cha

Jacob Keegstra

Voor contact over de huisgroepen: info@benee-awraham.nl

nov 11

Chesjwan 22

Chajee Sara

Carla Wittocx

Zie ook de website: www.benee-awraham.nl

nov 25
dec 09
dec 16

Kislev 7
Kislev 21
Kislev 28

Wajetsee
Wajeesjev
Chanoeka

Willem Ouweneel
Willem Ouweneel
Wim Hoogendijk

dec 23

Tewet 5

Wajigasj

Jos Bremer

Als u interesse heeft om toe te treden tot de kerngroep
en/of deel te nemen aan de huisgroep samenkomsten
dan kunt u zich wenden tot Olaf Troll of Rob Rullmann.
Ook kunt u dit bekend maken via de website.
Versie: september 2017

