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Verslag van uitgeoefende activiteiten 

Het jaar 2021 was nog steeds anders en vanwege covid konden we geen grote groepen mensen bij 

elkaar brengen. Des ondanks heeft Plant Hope Israel juist veel hoop kunnen planten in de harten van 

mensen in Nederland, Israel en Amerika en hun kunnen bemoedigen. De stichting heeft God’s woord 

verkondigd en educatie gegeven door 11 webinars en online bijeenkomsten te houden via facebook 

live en zoom en ook artikelen online gezet. We hebben eenheid bevorderd en het terug gaan naar 

onze Bijbelse wortels door de Bijbelse vieringen te organiseren en mensen elkaar laten zegenen, ook 

live uitgevonden naar Nederland en Amerika. We hebben mensen hoop gegeven door getuigenissen 

van Gods goedheid te delen door Jennifer’s boek Awestruk by Glory te promoten. We hebben een 

brug gebouwd tussen Nederland en Israel door alles live te streamen vanuit Israel naar Nederland. 

Ook hebben we veel gebedsgroepen geleid, 12 nieuwsbrieven verstuurt en informatie gegeven via 

internet. 

Hier is een lijst van onze activiteiten in 2021: 

- Spreken/webinars/seminars: God’s Woord verkondigen en educatie geven 

o Purim webinar, Pesach vieren, spiritual warfare and Purim, spiritual warfare and Pesach, 

Feast of Trumpets, Hanukkah webinar, archaeologist meets the glory of God, The Secret of 

Dreams, Shavuot & Pentecost, Jezebels Tactics exposed, The Bible as the Living Word. 

Verschillende artikelen geschreven daarover.  

- Project “Bijbelse vieringen”: Eenheid brengen en terug gaan naar hun bijbelse wortels  

o Twee bijeenkomsten voor Pesach georganiseerd. Samen met de Messiaanse Gemeente 

Poriah en de Alijah Return Center hebben we een Pesach georganiseerd voor 50 mensen met 

ook een live verbinding naar NL en Amerika in het Plant Hope Huis in Galilea. In Jerusalem 

hebben de dag daarna ook Pesach georganiseerd in de Stad van David. 

o In Juni hebben we Shavuot georganiseerd voor een kleine groep in Jerusalem en 

pinksterochtend gebed geleid vanuit de Stad van David met live verbinding.  

o In Jerusalem hebben we het Bazuinenfeest/Feast of Trumpets live gevierd met verbinding 

naar NL. We hebben ook een belangrijke gebedswandeling georganiseerd voor messiaanse 

leiders en de mensen van gebedshuizen in de stad van David, het oorspronkelijke Zion.  

o Bijeenkomst georganiseerd op het Loofhuttenfeest in Galilea. 

o Live zoom from Nazareth uitgezonden naar NL. 

- Project “Getuigenis”: Gods woord verkondigen en delen van getuigenissen 

o Boekpresentatie Awestruck by Glory in Jeruzalem georganiseerd met live verbinding via Zoom 

naar NL en Amerika. We hebben de getuigenis van Jennifer kunnen vertellen door het op FB 

te zetten en flyers en posters te maken en we hebben een Engelse boek trailer gemaakt.  

o Verschillende video’s en clips gemaakt met Jennifer’s getuigenis en op Youtube gezet.  

- Bruggen bouwen Nederland-Israel-Amerika 

o Veel live verbindingen gemaakt via zoom. 

o In Juli hebben we een korte tour in Nederland gemaakt waarin we een Sabbatsavond hebben 

georganiseerd voor de partners en achterban. Ook heeft Jennifer gesproken in Nunspeet, en 

hebben we een bezoek gebracht aan partners en een bestuursvergadering gehad.  

o Een nieuw Telegram kanaal gestart: Prophecy from the Galilee om mensen hoop te geven 

vanuit Israel  

- Gebed 

o Zeven gebedsbijeenkomsten geleid: Prayer from the Galilee 



o Gebedsgroep Plant Hope Israel gehouden elke zondag of maandagavond. 

o Gebedsmeeting op Yom Kippur geleid. 

- Algemeen: Twaalf Nieuwsbrieven geschreven voor de achterban (600 mensen) vol bemoediging en 

hoop, website bijgehouden en artikelen geschreven en toegevoegd. Fb en youTube geupdate,  

opzetten plant hope webshop. 

 


