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Toe biesjwat
Toe Biesjwat (טו בשבט) is het nieuwjaar van 
de bomen. Het Hebreeuwse toe (טו) wordt 
gevormd door een tet (ט) met de getals-
waarde van  9 en een wav (ו) met een 
getalswaarde van 6. Opgeteld 15; de 15e 
van de maand Sjewat. In Lev.19:23-25 lezen 
we: ”Wanneer u in het land komt en allerlei 
vruchtbomen plant, moet u de vruchten 
ervan als verboden beschouwen. Drie jaar 
lang zullen ze voor u verboden zijn, er mag 
niet van gegeten worden. Maar in het vier-
de jaar zullen alle vruchten ervan heilig zijn, 
tot lofzegging voor de HEERE. En in het vijf-
de jaar mag u de vruchten ervan eten om 
de opbrengst ervan voor u te vermeerde-
ren. Ik ben de HEERE, uw God.” Om te tellen 
moet je een begin hebben en ongeveer 
met toe bisjwat beginnen de bomen weer 
te groeien. Het is de gewoonte om ook dan 
bomen te planten en dat is zeker nodig. 
Hiervoor hebben we als gemeente €260 
bij elkaar gebracht en overgemaakt voor 
bomen in Israël. Hartelijk dank daarvoor.

Alef-bet cursus
Nog twee bijeenkomsten op 1 en 15 april 
en de Alef-Bet cursus “De Taal van Vader” 
is weer afgelopen. 13 Cursisten namen 
deel op de Sabbatmiddag. C.a. 60 deden 
mee via internet en daarvan vroeg een 
elftal geïnteresseerden de werkbladen 
aan, zodat ze deze thuis konden gebruiken. 
Tot mijn verbazing woont zelfs een van 
de deelnemers in de Negev. Via internet 
kan men overigens nog steeds de cursus 
volgen. 
 
Sederavond
De Sederavond (14e Nisan) vieren we op de 
vooravond van de 14e nisan, dat is dinsdag-
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De 50e Nieuwsbrief van Mayaan 
Yeshua
De eerste Nieuwsbrief van onze Gemeente 
werd in december 2010 uitgegeven en 
begon als volgt: “Op de 10e Chesjwan 5769 
(08-11-2008) zijn we in Drachten gestart met 
maandelijkse samenkomsten. Een jaar later 
gingen we over op twee keer per maand en 
sinds 1 januari 2011 komen we nu wekelijks 
bij elkaar op Sjabbatmorgen.” En zo doen 
we dat nog in december 2023.

Van het bestuur
Sinds het begin van dit jaar heeft Mayaan 
Yeshua weer een bestuur. Daarin hebben 
Georg Deuling, Sillie van der Molen, 
Hendrik-Jan Mulder en Ewout en Geke 
van Halteren zitting. Gerard en Waldra zijn 
voorlopig ook aanwezig bij de vergaderin-
gen en met elkaar willen we de gemeente 
tot zegen zijn door het reilen en zeilen van 
de gemeente in goede banen te leiden. We 
hebben 31 januari voor het eerst met elkaar 
vergaderd en het toen vooral over prakti-
sche zaken gehad. Tijdens onze volgende 
vergadering willen we ook met elkaar gaan 
nadenken over de visie die we de komende 
jaren voor onze gemeente willen uitwer-
ken. Als u ideeën of zorgen heeft, horen we 
dat graag zodat we dat tijdens een volgen-
de vergadering kunnen meenemen. U kunt 
voor of na de diensten altijd iemand van ons 
aanspreken of een e-mail sturen naar onze 
secretaris (highwayman1951@gmail.com). 
We hopen dat we de komende jaren met 
elkaar mogen groeien en als gemeente het 
Licht van de Messias mogen delen met de 
mensen om ons heen. In Hem verbonden, 
Geke van Halteren

avond 4 april. Er zijn ook enkelen die het 5 
april vieren. Deze vieringen vinden plaats 
in enkele gezinnen. Voor opgave komt er 
een lijst te liggen in de gemeente. Het Mah 
Nisjtanah uit de foto hierboven zal deze 
avond weer klinken.

Chaq ha’Matsot
De 1e dag van Chaq ha’Matsot (Ongezuur-
de brodenfeest) vieren we op donderdag 6 
april in de Schakel. We kunnen dit jaar de 
zaal van NIVON tot onze spijt niet gebrui-
ken. De 7e dag Chaq ha’Matsot (Ongezuur-
de brodenfeest) vieren we op woensdag 12 
april ook in de Schakel. Aanvang 10.00 uur.

Sjawoeot 
Sjawoeot of Pinksteren vieren we  samen 
met de Messkiaanse Gemeente ‘Makor 
Chajiem’ uit Sneek op zondag 28 mei, 
aanvang 14.00 uur in Sparjebird.

Mutaties
Sissy en Gerrit Heeringa zijn verhuisd en 
gaan nu naar de Messiaanse gemeente 
Makor Chajiem in Sneek. We willen Sissy 
nog hartelijk bedanken voor haar inzet bij 
het zoeken naar een nieuwe voorganger en 
het regelen van de sprekers. Hartelijk dank 
Sissy!

Verjaardagen
27-04-1979 Geke van Halteren
05-05-1942 Fred Krisen 
10-05-1971 Reinier Loopstra 
16-05-1960 Sillie van der Molen
18-05-1971 Tanya Stasko 
27-05-1944 Mirjam Obermeyer
16-06-1951 Georg Deuling
25-06-1961 Sissy Heringa-Tromp
25-06-1963 Jellie Veenhuizen
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01-apr tsaw,  Fedde bloemhof gerard hendrik Waldra harriëtte gitaar: gerard roland aaltje

sjabbat lev.6:1-8:36, mal.3:4-24,     hendrik  cajon: reinier  

10 nisan 5783 mat.9:10-17    vrije keus    

04-apr sederavond, viering op verschillende adressen         

dinsdagavond          

14 nisan 5783          

06-apr 1e dag pesach - De schakel kees de Vreugd georg  ewout geke Waldra piano: alex reinier Waldra

donderdag ex. 12:21-51, joz. 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27    gerard  cajon: reinier  gerard

15 nisan 5783 joh. 19:31-20:1    vrije keus    

08-apr 3e dag Ongezuurde brodenfeest gerard Wijtsma geke ewout taya hendrik-jan gitaar: geke reiner heske

sjabbat ex. 33:12-34:26; ezech. 37:1-14    Waldra  cajon: reinier  

17 nisan 5783     vrije keus    

12-apr laatste dag pesach - De schakel leo kraak sjoukje georg gerard Waldra gitaar: sjoukje roland Waldra

woensdag Deut. 14:22-16:17, jes. 10:32-12:6    jouke  Fluit: engeltje  gerard

21 nisan 5783 joh. 20:15-20    vrije keus  cajon: reinier  

15-apr sjemini geke van halteren gerard georg ewout hendrik-jan gitaar: gerard roland georg

sjabbat lev.9:1-11:47, 2 sam.6:1-7:17    tanya  cajon: reinier  

24 nisan 5783 mat.3:11-17    vrije keus    

21-april-avond nieuwe maan  van ijar, bij zonsondergang          

vrijdagavond          

1 ijar 5783          

22-apr tazria-metsora Wim hoogendijk sjoukje hendrik hendrik Waldra gitaar: sjoukje reinier gerard

sjabbat lev.12:1-13:59, 2 kon.4:42    geke  Fluit: engeltje  Waldra

1 ijar 5783 luc.2:22-35    vrije keus  cajon: reinier  

29-apr acharei mot-kedosjiem bert engelfriet georg ewout jouke hendrik-jan piano: alex roland heske

sjabbat lev.16:1-18:30, 1 sam.20:18-42    geke  cajon: reinier  

8 ijar 5783 mat.15:10-20    vrije keus    

06-mei emor mirjam Obermeyer geke georg tanya harriëtte gitaar: geke reinier Waldra 

sjabbat lev.21:1-24:23, ezech.44:15-31    ewout  cajon: reinier  gerard

15 ijar 5783 mat.26:59-66    vrij keus    

13-mei bahar-bechoekotai andré roosma sjoukje hendrik gerard Waldra gitaar: sjoukje roland aaltje

sjabbat lev.25:1-26:2, jer.16:19-17:14    hendrik  Fluit: engeltje  

22 ijar luc.4:14-22    vrije keus  cajon: reinier  

20-mei bamidbar jaap bönker gerard ewout Waldra hendrik-jan gitaar: gerard reinier Waldra

sjabbat num.1:1-4:20, hos.2:1-22    jouke  cajon: reinier  gerard

29 ijar 5783 mat.4:1-17    vrije keus    

20-mei nieuwe maan  van sivan, bij zonsondergang          

sjabbatavond          

1 sivan 5783          

27-mei sjawoeot 1 jak Verwaal geke georg ewout Waldra gitaar: geke roland georg

sjabbat ex.19:1-20:23; ezech.1:1-28; 3:12    tanya  cajon: reinier  

7 sivan 5783 joh.4:10-24    vrije keus    

28-mei sjawoeot 2 - sparjebird gerard Wijtsma georg ewout geke hendrik-jan piano: alex reinier Waldra

zondag Deut.14:22-16:17; hab.2:20-3:19    gerard  cajon: reinier  gerard

8 sivan 5783 joh. 4:25-42    vrije keus    

03-jun naso jan Werkman sjoukje hendrik hendrik Waldra gitaar: sjoukje reinier heske

sjabbat num.4:21-7:89; richt.13:2-25    jouke  Fluit: engeltje  

14 sivan luk.1:11-20    vrije keus  cajon: reinier  

10-jun beha’alotcha simon van Dijk geke ewout tanya harriëtte gitaar: geke roland aaltje

sjabbat num.8:1-12:15; zach.2:14-4:7    Waldra  cajon: reinier  

21 sivan matth.14:14-21    vrije keus    

17-jun sjelach gerard Wijtsma sjoukje georg gerard hendrik-jan gitaar: sjoukje reinier georg

sjabbat num.13:1-15:41; joz.2:1-24    ewout  Fluit: engeltje  

28 sivan matth 10:1-14    vrije keus  cajon: reinier  

19-jun nieuwe maan  van tammoez, bij zonsondergang          

maandagavond          

1 tammoez 5783          

24-jun korach jak Verwaal georg ewout jouke Waldra piano: alex roland aaltje

sjabbat num.16:1-18:32; 1 sam.11:14-12:22    geke  cajon: reinier  

5 tammoez matth.26:13-24    vrije keus    

01-jul choekat - balak mirjam Obermeyer gerard georg Waldra hendrik-jan gitaar: gerard reinier Waldra

sjabbat num.19:1-25:9; micha 5:6-6:8    tanya  cajon: reinier  gerard

12 tammoez joh.19:38-42    vrije keus   
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