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NIEUWSBRIEF 2018 -2019 
 

Lofzang op de trouw van de HEERE 

 

Psalm 105: 1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden 

bekend onder de volken. 2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, 

spreek aandachtig van al Zijn wonderen. 

 
TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 
 
Geliefde broeders en zusters, familie, vrienden en allen die betrokken zijn bij Boaz World Word 
Project,  
 
Hoewel de oproep in bovenstaande tekst in de eerste plaats aan Israël gericht is, verwoordt het ook 
helder en klaar de roeping en opdracht van onze stichting. 
Ons hart is vervuld van lofprijzing en dankzegging, omdat de Vader in de hemel het ook het 
afgelopen jaar mogelijk heeft gemaakt om de Naam van de Heere Jezus Christus te verbreiden onder 
de volken. 
Henks eerste roeping was om het Joodse volk met deze Naam bekend te maken door middel van het 
boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”. Dat is zo gebleven. Bijna alle vertalingen zijn 
gratis verkrijgbaar bij de Bible Society in Israel in Jeruzalem,  Jaffastreet 17 voor de vele 
internationale bezoekers. Van daar uit verstuurt de office manager Elichay ook aanvragen voor grote 
aantallen naar alle plaatsen op de wereld, waar we hem heel dankbaar voor zijn.   
 
Inmiddels is “De Messias geopenbaard in de heilige Schrift” vertaald in 24 talen en verkrijgbaar in 
paperback of gratis te downloaden op onze website. Dit jaar zijn er een Japanse- , een Indonesische-, 
een Hindi- en een Swahili versie gereed gekomen en gedrukt. Inmiddels is met de verspreiding 
begonnen. De Staten Vertaling is herdrukt en ook weer verkrijgbaar. 
Vanwege het internationale karakter van ons werk hebben we onze naam Boaz Evangelie Support 
veranderd in Boaz World Word Project. 
We waren heel blij dat we broeder Bert de Jong onverwacht ontmoetten in de International Christian 
Fellowship in Utrecht. Hij was bereid om opnieuw een logo voor ons te maken, toen hij van onze 
plannen hoorde. Met dit prachtige, originele resultaat. 
 
Dit jaar was een bewogen jaar vanwege de gezondheidsproblemen van Henk. Vanaf juni heeft hij vier 
keer onverwacht een black out gehad en is twee keer heel hard met zijn hoofd op de straat gevallen. 



Daardoor kreeg hij twee keer een hersenschudding. Na een half jaar is hij nog steeds herstellende. 
Daarom heeft Kenna zijn taak als voorzitter overgenomen.  Henk heeft nu alle tijd en  
                                                                                     

ruimte om aan het gereedkomen van twee boeken te werken. Wij zijn 

heel dankbaar dat hij nog steeds zijn gaven kan gebruiken in dienst van 

de Heere.   Hij blijft op alle fronten onze belangrijkste adviseur. 

Gedurende zijn herstelperiode is het boekje “De Messias geopenbaard 

aan Abraham” tot stand gekomen. We hebben heel duidelijk ervaren dat 

onze tegenstander niet stil zit en op ernstige wijze ons werk via de 

website tracht te verstoren. Gebed hiervoor is een noodzaak. Als wij 

zwak zijn probeert de satan zijn kans te grijpen, maar Hij die in ons is, is 

machtiger dan hij die in de wereld is. Als wij zwak zijn is Hij juist machtig 

om Zijn wil en werk in en door ons te volvoeren tot Zijn eer en glorie. 

Ook dat mochten we ervaren. 

Kenna G. Schipper-Velema 

Een nieuw boekje – De Messias geopenbaard aan Abraham- Voor jonge mensen. 
Als we bij het Licht van de Heilige Geest de geschiedenis van Abraham bestuderen, gaan we zien dat 
God Zijn plan om de mensheid te redden van de eeuwige dood, bijna compleet aan Abraham heeft 
laten zien. God openbaart Zijn heilsplan aan Abraham. Zo is God. God heeft ook Henoch 
geïnformeerd over de eindtijd en Noach over de komende zondvloed. Bovendien is Abraham een 
profeet. De profeet Amos zegt “de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft 
geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.” Het is de bedoeling dat het boekje verspreid gaat 
worden In Israël en andere landen waar nog Joodse mensen wonen. Met name onder alle jonge 
Joodse mensen, in drie talen, Hebreeuws, Engels en Russisch.  
Het is een appèl, een uitdaging aan jonge mensen om te gaan in de voetstappen van Abraham en 
Izak. Abraham geloofde in de Messias Yeshua en heeft Zijn dag gezien, (Joh. 8:56). Wij bidden of de 
Heere dit boekje wil gebruiken om jong en oud hetzelfde geloof te geven als Abraham. Wij vragen 
ook gebed voor het tot stand komen van deze uitgave en voor de verspreiding. 
 
Bezoek aan Internationale kerken in Nederland en Duitsland. 
In het eerste halfjaar van 2018 hebben we nog zeven internationale kerken kunnen bezoeken in 
Duitsland en Nederland en honderden boeken in verschillende talen uitgedeeld.  Het zaad is gezaaid. 
Bidt voor de wasdom. 
 

De Messias geopenbaard in Engels-Hebreeuws naar Florida 
 
Op een dieptepunt van Henks ziekte ontvingen we een verzoek van de Reliant Family Church 
in Tampa, Florida, USA om 110 boeken te sturen van “De Messias geopenbaard in de Heilige 
Schrift” in de Engels/Hebreeuwse taal, met de boodschap dat de voorgangers zeer gezegend 
waren door het boek, dat op de een of andere manier bij hen terecht gekomen is. 
Wij kunnen er voorlopig niet meer op uit gaan en moeten (met pijn in ons hart) loslaten 
waar we zoveel vreugde aan beleefden, maar de Heere gaat door! Wat een bemoediging. 
We ontvingen de volgende brief van de voorgangers van deze gemeente: 
 
“Shalom van Pastor Rob & en Jennifer Mallan en de Reliant Family Church in Tampa Florida 
USA, 
Heel erg bedankt voor dit geweldige studieboek dat je hebt geschreven en gepubliceerd om 
uit te delen aan mensen over de hele wereld. Dit boek is een prachtige en unieke hulpbron 



om de kloof tussen Jood en heiden te overbruggen. De layout, de onderwerpen en de 
eenvoud hebben heel erg bijgedragen aan b.v. het begrijpen van de Bijbelse Feesten en hoe 
de Messias daarin wordt vertegenwoordigd. 

Het heeft ons 
bijzonder geholpen in 
de gemeente, omdat 
we dit jaar veel 
aandacht hebben 
besteed aan het 
bestuderen en 
begrijpen van onze 
Joodse wortels. We 
hebben het ook 
gebruikt op onze 
jaarlijkse Vrouwen 
bijeenkomst waar ze 
de betekenis van de 
Menorah 
bestudeerden. 

 

Deze studie is ook een waardevolle, noodzakelijke en gezegende hulpbron geweest voor onze Bijbel 

School studenten, die een aanvullende- eenvoudige cursus Hebreeuws volgen. We zijn momenteel 

bezig met het herschrijven en vernieuwen van het curriculum van onze Bijbelschool voor het najaar 

2019. Dit boek zal zeker een van de studieboeken zijn. De profetieën vormen ook het onbetwistbaar 

bewijs voor de terugkeer van de Heere Jezus en de komst van Zijn Koninkrijk. 

We hebben het boek uitgedeeld aan onze staf en ook aan een groep senior pastors en zijn van plan 

om het uit te delen aan de groep “pelgrims” die deelnemen aan onze eerste georganiseerde reis naar 

Israël in juni 2019, om te gebruiken tijdens de rondleiding door het Heilige Land. 

We kunnen je niet genoeg bedanken voor het gehoorzamen aan de Heilige Geest en het ontsluiten 

van deze ongelooflijke hulpbron die ons dagelijks dient. We kijken ernaar uit om nog veel meer te 

bestellen en in de toekomst samen te werken met Henk & Kenna Schipper en hun World Boaz World 

Word-project !! God zegene jullie. 

Pastors Rob & Jennifer Mallan 

 

De Messias geopenbaard in het Indonesisch voor Papua  

We zijn op vele wijzen bemoedigd. In onze vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat “De Messias 

geopenbaard in de Heilige Schrift” vertaald zou worden in het Indonesisch. Meteen na de verzending 

werden we gebeld door een broeder met de mededeling dat hij graag 1000 boeken zou willen 

sponsoren voor Papua door middel van pastor Marthen Abraham Su.  

Wij waren zo verblijd te horen dat deze voorganger in januari zou komen  spreken in de Molukse 

Kerk in Houten. We hadden zo de gelegenheid hem daar te ontmoeten, wat zaken met hem door te 

spreken en de  Engelse uitgaven onder zijn aandacht te brengen. Deze boeken zijn gedrukt door de 

Bible Society in Indonesië en zijn inmiddels aangekomen in Yajapura. Pastor Marthen Abraham Su is 

ook directeur van de organisatie Zion Kids. 



 

 Hij heeft de roeping om 

internationaal kerken 

ervan bewust te maken 

dat de vervangings- 

theologie een ernstige 

dwaalleer is, die het 

Joodse volk veel leed 

gebracht heeft en dat 

God ook nu nog een plan 

met Israël heeft dat Hij zal 

volvoeren. Omdat Hij 

gezworen heeft bij 

Zichzelf en hen liefheeft 

met een eeuwige liefde. 

 

 

 

De Messias geopenbaard in de Farsi taal naar Turkije. 

Wat we als heel bijzondere leiding hebben ervaren, was de kennismaking met broeder Farshid Seyed 

Mehdi, PR Manager van 222 Ministries  International in Nederland: 222 staat voor 2 Timotheüs 2:2 

“En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die 

bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen”.  

Hieronder volgt een samenvatting van het interview dat we met hem hadden in november. 

De naam Farshid betekent lichtdrager. En Farshid is een echte Lichtdrager geworden door het 

uitdragen en verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus aan zijn eigen Iraanse volk. 

Hij is geboren in Teheran en zijn ouders waren fanatieke moslims. Ook hij werd een trouwe navolger 

van de leer. Zijn moeder was de eerste die tot geloof kwam doordat ze een Bijbel ontving en in het 

bijzonder aangesproken werd door 1 Cor. 13, het hoofdstuk over de liefde. Ze zag het verschil met 

haar eigen religie. Vanwege hun geloof moesten zijn ouders vluchten en kwamen in Nederland 

terecht. Toen Farshid zijn ouders in Nederland bezocht ging hij mee naar hun gemeente en begon 

voor hun de preek te vertalen van het Engels in het Farsi. Zo kwam hij steeds meer over de Heere 

Jezus te weten en toen kwam uiteindelijk het moment dat hij zijn leven volkomen in de Handen van 

onze Heiland legde.   

In 1992 startte hij met andere  broeders een Iraanse kerk en tegelijkertijd trokken ze het hele land 

door om asielzoekers centra te bezoeken om daar hun landgenoten te bereiken met het Evangelie. 

Ondertussen ging hij ook op zoek naar een organisatie om zijn visie te delen. Hij kwam toen in 

contact met 222 Ministries International in Engeland. In 2000 kreeg hij de visie om via de satelliet het 

Evangelie te brengen naar in Iran. In 2007 ontdekte Farshid zijn Joodse roots doordat hij een bezoek 



bracht aan familie in Amerika. Hij was heel verbaasd te zien dat zij de synagoge bezochten. Vanwege 

de vijand heeft zijn familie zeven generaties geleden zich tot de islam bekeerd en nu mag Farshid 

 Yeshua dienen en verkondigen. Wat 
een wonder! 
Farshid was meteen heel enthousiast 

over “De Messias geopenbaard in de 

Heilige Schrift” en heeft inmiddels zelf 

300 exemplaren laten drukken voor 

hun Bijbelschool in Turkije, terwijl het 

boek via alle Iraanse gemeentes in 

Nederland verspreid wordt. In elke 

grotere stad in Nederland is inmiddels  

een Iraanse groep gelovigen. De 

Iraanse mensen zijn door het 

bestuderen van “De Messias 

geopenbaard in de Heilige Schrift” heel verrast te zien dat de Bijbel geen westers boek is en dat het 

in de Bijbel ook over hen gaat b.v. in Daniël, Esther, en Jeremia b.v.: o.a. de profetie over Elam.   

De Messias geopenbaard in de Tagalog taal voor de Filipijnen.        

Verder zijn er dit jaar 

500 boeken in het 

Tagalog (Filipino taal) 

verspreid onder 

voorgangers, 

jeugdleiders, 

Bijbelschool 

studenten en 

oudsten van de 

Associatie van 

Bijbelgetrouwe 

kerken op de 

Filipijnen. Dit door 

de enthousiaste 
bemiddeling en inzet 

van Iljo de Keijzer, 

een zendelinge van 

Overseas Missionary Fellowship. 

Persoonlijke contacten. 

Er zijn het afgelopen jaar ook veel kostbare persoonlijke contacten geweest. We noemen een paar. 

Bij de samenkomst met broeder Marthen Su ontmoetten we broeder Patih Talapessy die de 
Indonesische versie nu verspreidt in Molukse gemeentes. 



Op een gegeven moment ontdekten we dat onze Papua overbuurvrouw jarenlang onder haar eigen 

bevolking, samen met haar man, geëvangeliseerd heeft. Het was heel bijzonder haar te ontmoeten 

en een van de eerste Indonesische exemplaren te kunnen overhandigen. 

In juni sprak er, via de SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk), een oude Noord-Koreaanse zuster in 

Veenendaal. Dit was voor haar de eerste keer dat ze op deze wijze haar ontroerende  getuigenis gaf. 

Voor ons was  dit een bijzondere gelegenheid om het Koreaanse boek door te geven. 

De Joodse eigenaar van een falafel restaurant in onze plaats is heel blij met “Israël Gods oogappel”.  

In oktober werden we verrast door het onverwachte bezoek van twee achternichten van Henk 

(Cheryl en Cindy) met hun mannen uit Sheboygan USA. Ook met hen konden we het Woord van God 

en de boeken delen. 

Activiteiten van onze secretaresse - bezoek aan Israël. 
 
Afgelopen oktober heeft onze secretaresse Tinie de Vegt twee weken in Israël doorgebracht om de 
banden te versterken en nieuwe wegen te banen voor het verspreiden van de boeken. Tinie heeft 
nog een aantal spreekbeurten gehouden in Nederland. 
Hier volgt een beknopt verslag van haar activiteiten. 
 
“Afgelopen jaar zijn we actief geweest op twee Israël conferenties op de Betteld. We konden op deze 
wijze veel mensen met de Boodschap bereiken en veel boeken verspreiden, vooral ook aan Joodse 
mensen, (met name Frans sprekende Joodse broeders en zusters). In Israël heb ik de Bible Society 
bezocht om vandaar uit vele boeken te laten versturen aan Messiaanse gemeentes en organisaties 
die ik ken. Het is mijn wens dat de Boodschap van de Messias mag landen in de harten van de Joodse 
mensen en dat ze op grond van Gods Woord tot die ontdekking komen. 
Bij de cadeauwinkel naast Christ Church in Jeruzalem vond ik de short Hebrew edition in de etalage! 

Een blijde verrassing! En omdat ik zelf in Christ Church hotel  verbleef, heb ik gevraagd of ik 

meerdere exemplaren mocht brengen in verschillende talen. Hier mocht ik ook “De Messias 

geopenbaard in de Heilige Schrift” neerleggen, maar ook de  Engelse editie van “Israël Gods 

oogappel”.  Wat ik vaak merk in Israël is, dat men blij verrast is en erg geïnteresseerd om de boeken 

te lezen. Ook bij de Messias belijdende Joden die Yeshua al kennen als hun persoonlijke Heer en 

Heiland, wordt het boek van de Messias zeer gewaardeerd  en gebruikt voor persoonlijke Bijbelstudie 

en in de gemeente!”  

Verspreiding van de boeken via de websites. 
 

Het afgelopen jaar hebben tot november ruim 3500 personen de websites bezocht of gedownload. 

Van hieruit zijn we betrokken geweest bij de verspreiding van ongeveer 3000 boeken. Hoeveel 

boeken in Israël verspreid zijn is op dit moment nog niet bekend.  Prijst de Heere voor Zijn grote 

daden. We vertrouwen dat Gods Woord niet ledig wederkeert, maar doet wat Hem behaagt. 

Momenteel zijn er, naast de verspreidingspunten in Nederland, verspreidingspunten in Israël, in 

Engeland, Polen en drie in de USA. 

We ervaren momenteel ernstige stagnatie bij de overgang naar een andere naam en onze typesetter 

is bezig om nieuwe sleutel woorden in te voeren. Wilt u er ook voor bidden dat de zoekende mensen 

onze site mogen vinden en zo de Messias leren kennen?  



Tot slot  

Hartelijk dank voor uw/jullie gebed, gaven en betrokkenheid. Wij zijn dankbaar voor iedereen die op 

de een of andere manier betrokken is geweest bij de verspreiding van “De Messias geopenbaard in 

de Heilige Schrift” en “Israël Gods oogappel”. Zonder ons trouwe team van programmeur, domein 

beheerder, website beheerder, typesetter en vertaalster zouden we ook niets kunnen beginnen. 

Namens het Bestuur wensen we u allen Gods rijke zegen voor 2019. 
Kenna Schipper-Velema 
 

Punten om voor te danken: 
1. Voor alles wat de Heere dit jaar gedaan heeft om de boeken te verspreiden 
2. Voor het feit dat Henk weer op mocht knappen en het boekje De Messias geopenbaard aan 

Abraham mocht schrijven. Zijn gezondheid blijft een gebedspunt. 
3. Voor de gezegende reis van Tinie naar Israël. 
4. Voor alle team werkers. 
5. Voor alle nieuwe contacten en punten van verspreiding. 

Gebedspunten: 
1. Voor de verspreiding van het nieuwe boekje “De Messias geopenbaard aan Abraham” 
2. Of de Heere het verstand en hart wil openen bij het lezen van Zijn Woord. 
3. Voor bewaring voor de werken van de boze, vooral t.a.v. de websites. 
4. Dat de Heilige Geest het gelezen en bestudeerde Woord gaat toepassen. 
5. Voor het zegenrijk functioneren van de websites. 
6. Voor meer contacten en verspreidingspunten van de boeken wereldwijd. 
7. Of de Heere ook Moslims, Boeddhisten en Hindoes wil bereiken met Zijn Woord. De 

boeken in het Arabisch, Farsi, Hindi en Thai zijn daar heel geschikt voor.  

Lezingen 
Tinie de Vegt, onze secretaresse, komt graag naar u toe voor een lezing. 
Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn:     
- Israël, Gods Verbondsvolk. 
- De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift.   
- Wanneer de Messias verschijnt…. 
- Messias belijdende Joden in Israël. 
- Het Evangelie en het Joodse volk. 
Tinie werkt al vele jaren in Israël als vrijwilligster en is nauw betrokken bij  Messiaans Joodse 
organisaties en Messias belijdende Joden in Israël. De lezingen zijn gefundeerd op Gods Woord en 
worden ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend 
contact opnemen.                                       
Tinie de Vegt  -Tel.  06-29208096 -Email:   ishah5770@gmail.com 
 
Hoe bereikt u ons via internet?  
www.boazworldwordproject.com 
www.themessiahrevealed.com 
info@boazworldwordproject.com 
info@themessiahrevealed.com 
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