
We naderen het eind van het ‘Tellen van de Omer’, de 50 dagen van Pasen tot het Wekenfeest
(Shavuot/Pinksteren,) dat dit jaar gevierd wordt op 16-17 mei. Als gelovigen in Yeshua zijn wij ons heel
bewust van het belang ervan – de tijd tussen de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest met
Pinksteren.
 
Yeshua beloofde Zijn discipelen: “En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad
Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” (Lukas 24:49)
 
We zijn opgewonden en kijken ernaar uit dat God Zijn beloften in vervulling doet gaan, aan Zijn volk, in
Israël en over de wereld!

רביבי ישראל

Beste vrienden van Revive Israel,

N I E U W S B R I E F  |  M E I  2 0 2 1  



Bill, Holly en hun gezin zijn betrokken bij Asher en Betty Intrater sinds 1986 toen zij
zich aansloten bij de gemeente El Shaddai in Frederick, MD. Ze hebben achter de
schermen gewerkt om de visie van Revive Israel te ondersteunen vanaf het begin.

Als gepensioneerd brandweerman in het district van de  brandweer van Columbia
heeft Bill momenteel het overzicht en de verstrekking van boeken voor Revive Israel
met daarbij de verpakking en verscheping van boeken voor Tikkun International. Hij
werkt ook met het Israel kantoor om te helpen het jaarlijkse budget van Revive Israel
te ontwikkelen. Zijn vaardigheden op administratief gebied maken van hem een
waardevolle hulp voor het werk 

Holly heeft een aantal posities vervuld door de jaren heen. Haar huidige positie is een
verbinding tussen de VS en de kantoren in Israël. Ze communiceert met gemeente
partners, waarbij ze hen helpt zich aan te sluiten bij het team. Ze catalogiseert het
onderwijs van Asher, spreekt namens de bediening en vindt het fijn om mensen in
verband te brengen met wat God doet in Israël vandaag. 

Bill en Holly hebben drie volwassen kinderen en zes kleinkinderen. Ze wonen
momenteel in North Carolina, USA. Om meer te weten te komen, klik op de
onderstaande video’s:

Holly - https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
(Video ondertiteling in: Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Pools, Portugees, Spaans)

Bill - https://youtu.be/fH72SSgEU7A
(Video ondertiteling in: Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Pools, Portugees, Spaans)

Het team leren kennen: Bill en Holly Wallace

Update Revive Israel Farm Discipleship Center 

Sinds ons vorige programma
afgewerkt is, zijn het
boerderijwerk en activiteiten
door de maand heen doorgegaan.
We hebben op dinsdag
aanbiddingsavonden, voor
iedereen toegankelijk. Veel
studenten die de cursus
afgemaakt hebben, nemen
daaraan deel en we zijn zo blij
met hen in contact te blijven. 

Een intern leiderschap in augustus 2021
Een discipelschaps programma van drie maanden oktober-december 2021

We gaan ook door met onze wekelijkse bijeenkomsten voor gelovigen en niet- gelovigen,
die van verschillende afkomst komen

Een van onze vrienden die uit een Joods ultra-orthodox gezin komt, is onlangs gedoopt in
water! We zijn blij met haar, dat ze haar leven aan Yeshua toegewijd heeft en al een
doorbraak heeft meegemaakt.  

Ze wil deelnemen aan onze komende 5-daagse vrouwenretraite met als thema: “Kom en vul
je lampen met olie.” Van 6-10 juni 2021. In deze tijd willen we 5 vrouwen uit de Bijbel
bestuderen en kracht en wijsheid uit hun leven verkrijgen. We zijn blij met jullie gebed
voor deze gebeurtenis, omdat we weten ALLEEN God kan de verandering brengen!  

Andere toekomstige gebeurtenissen waarvoor we Hem vertrouwen in ons centrum: 

Dank dat jullie onze partner willen zijn, op welke manier de Heer je laat zien in deze projecten. 
We waarderen jullie liefde en vriendschap. 

door Valerie Yanay

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
https://youtu.be/fH72SSgEU7A


I. We zijn momenteel erg gelukkig in onze thuisbasis in "Hevruta", het Blumenthal huis in de omgeving van Nachla'ot,
in de buurt van de stad. Hoewel, we hebben een long-term ministry basis nodig, inclusief een media studio en
ontmoetingsplaats in Jeruzalem. Bid met ons mee dat de juiste locatie  open gaat.

II. Zion Foundations: Een visie voor een  B&B business die gerund zal worden door de Jeruzalem basis, die bezoekers en
bedieningspartners verwelkomt in Jeruzalem.

III. Jarenlang hebben wij het op ons hart gehad een Messiaanse Bijbel School te starten, en we spreken erover en gaan
door in plannen maken met diverse lokale leiders. We vinden het fijn als jullie ervoor bidden! 

Dank voor jullie gebeden voor onze basis in Jeruzalem! Hier zijn wat updates en gebedspunten:

Bijeenkomsten van jeugd en jong volwassenen – met aanbidding, Bijbelstudie, discussies en wandelingen in de
prachtige heuvels van Judea – gaan door. Het was een grote vreugde de opwinding te zien bij de jonge mensen om weer
samen te zijn na de beperkingen van het Coronavirus.

Als we proberen het team en de gemeenschap in het gebied van de stad te bouwen, verhuizen een aantal teamleden
naar Jeruzalem om zich te voegen op de basis. Ik verhuisde onlangs daarheen en Asher en Betty zullen deze zomer
daarheen verhuizen.
Bid alsjeblieft voor diverse zaken in dit visionaire stadium:

Het is met veel plezier dat ik kan aankondigen dat onze nieuwe
website in de lucht is! Neem even de tijd om ernaar te kijken.
www.reviveisrael.org. Ons creatieve en technische team waren
sterren in dit proces. Ken Splane, webmanager en al 15 jaar deel
van onze staf, had a cruciaal deel in het constructieproces.

We voegen constant inhoud toe en kenmerken, zodat je altijd
nieuwe bronnen kunt vinden, openbaring, inhoud en inspiratie.
Voor diegenen die financieel partner zijn via de Verenigde Staten,
dan vind je een leuke nieuwe manier om makkelijk online te geven.

Ons doel is altijd de landen zegenen. Veel artikelen zijn
verkrijgbaar in diverse talen.  Groot compliment aan onze
geweldige vertalers!!! 
 
Meer nieuws over onze website komt spoedig. Blijf aan boord.

Update van Hevruta, onze Jeruzalem basis 

Onze nieuwe website & de mensen erachter 

door Sarah Singerman

door Felipe Hasegawa, Director of Communications.

https://www.reviveisrael.org/


Veel Aziatische kerken hebben in de afgelopen decennia een
dynamische groei doorgemaakt, die geleid heeft tot een nationale
transformatie. Dit is niet zonder kosten gegaan op het gebied van
offers en vervolging. Deze Koninkrijks-golf heeft een algemene
geografische richting – hij wijst naar het westen naar Jeruzalem.

Revive Israel/ Tikkun Global heeft veel met onze teams en partners te
maken die een sleutelrol vervullen in deze Koninkrijks dynamiek: in
Hong Kong, Japan, Singapore-Maleisie, Zuid Korea, Taiwan,
Thailand. Hier volgen een paar voorbeelden van 3 teams:

Update Tikkun Japan Partnerschap:

ALLE EER 
AAN GOD!

Dank dat jullie partner met ons zijn, terwijl we samen
het Koninkrijk van Yeshua proberen te vestigen! SCHENKEN

“We hebben regelmatig Live Zoom meetings met Ariel en mensen van
verschillende delen van Japan, delen wekelijks devotionals geschreven door
Pastor Yukizawa die Joodse Bijbelse wortels introduceert, en doorgaat met
het vertalen van de nieuwsbrieven van Revive Israel en voorziet in video
ondertiteling voor boodschappen op Global Broadcast ”.

Revive Israel/ Tikkun Global Asia Teams Update

“Het HK team doet heel veel online om de Chinese sprekers toe te rusten. Sleutel onderwerpen zijn “Alle Autoriteit”, “Een
Nieuwe Mens” en “De Eindtijd” enz. We hebben een nieuw online platform ontwikkeld voor bronnen in het Chinees, inclusief
video’s, e-books en cursus materiaal. Er is ook een toenemende synergie met andere Aziatische partners, vooral in
Maleisie/Singapore.”

Voor meer informatie over bronnen in het Chinees, ga naar: Echad.synology.me

Het Hong Kong team produceert ook een prachtige lijn van
eigentijdse horloges met een Joods/Bijbels thema, die je kunt kopen
op: www.revival-time.net

Taiwan Team Update:
In Taiwan, hebben we onlangs  Asher’s “All Authority“ gepubliceerd en
Ariel’s “One New Man” en hopen spoedig “Heroines” te publiceren. 
 
We komen ook samen met het Eagle project Taiwan team elke maand
voor gebed, aanbidding en samenzijn. Dit team is samengesteld uit
jonge mensen uit diverse kerken.  Evgeni uit Haifa, Israel (Shavei Tzion
Congregation) geeft deze jonge mensen ook regelmatig onderwijs
online. 

Omdat we het onderwijs van de Israëlische Joodse Messiaanse leiders
via boeken delen, hopen we dat de jonge mensen in de kerk in Taiwan
het belang zullen begrijpen van het samengaan met de geestelijke
familie in Israël. Dit zal ons in staat stellen om ware liefde in Christus
te hebben, die zich ontwikkelt in echte en zuivere relaties.

Hong Kong Team:

https://www.reviveisrael.org/give/
http://echad.synology.me/
http://www.revival-time.net/

