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Hallo,
Heel erg bedankt dat jullie 
mij geholpen hebben met 

mijn spreekbeurt over 
Israël. Ik had een 9 !!!!  

Groetjes 
ANCO CORNELISSE
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fgelopen maand, 14 
mei om precies te 
zijn, bestond Israël 70 
jaar. Dat is reden tot 
feest! We vieren dan 
eigenlijk de verjaar-

dag van Israël. Daarom heet 
dit themanummer Verjaardag. 
Je kunt gaan lezen over het ontstaan van 
de staat Israël in 1948, maar ook de ver-
schillen van het land, toen en nu. Ook kun 
je lezen hoe ze in Israël nu een verjaardag 
vieren. Kortom: een hele interessante, 

maar ook feestelijke TOV!  Daar-
naast is het extra leuk dat onze 
zomertentoonstelling gaat over het 
onderwerp 70 jaar Israël. Dus bij 
deze de uitnodiging om onze ten-
toonstelling te bezoeken! Vanaf mei 
ben je welkom van maandag tot en 
met zaterdag, 10.00u tot 16.00u in 

het Israëlcentrum in Nijkerk.  
Zie ik je dan? 

Veel leesplezier!

Shalom!

Wendy

Dit vind je in

deze TOV!
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Het is het hele jaar feest bij Tov! Israël is jarig en wordt 
zeventig jaar. Daarom sparen we een mooi cadeau bij 

elkaar: geld voor Aleh. Aleh is een organisatie die zwaar 
gehandicapte kinderen helpt. Doe je ook mee?

Verzamel statiegeldflessen, verkoop spullen op een 
kleedjesmarkt of ga klusjes doen voor de buurvrouw. Door 

te sparen voor Aleh spaar je voor jezelf 
een persoonlijke slinger! Voor elke 
tien euro die je spaart, krijg je een 

vlaggetje. Kies zelf welke letter 
erop komt. Kijk op  

www.tovclub.nl/actov voor 
alle informatie over de 

actie!

Spaar voor 
gehandicapte 

kinderen in Israël

VERJAARDAGSKAARTEN 
VOOR ISRAËL

Tijdens de Open Dagen begin maart in het Israëlcentrum hebben een aantal van jullie hele leuke verjaardagskaarten gemaakt 
voor Israël! 

Shalom Tov!Club,
Ik ben Hannah Dane en ik ben 10 
jaar. Ik vind de Tov! echt super 
leuk. Ik heb het antwoord van 

de Tov! van maart 2018. Het ant-
woord is: chatoena

Groetjes, HANNAH DANE

WINNAAR 
PUZZEL

Beste Hannah,
Super leuk om te horen dat je de Tov! zo leuk 

vindt! Bedankt voor je inzending, jij hebt gewon-
nen! Het antwoord is inderdaad chatoena, wat 
bruiloft betekent. Gefeliciteerd en veel plezier 

met je prijs. 

Groetjes Wendy

Een 9 voor mijn 
spreekbeurt 

http://www.tovclub.nl/actov


Gelukkig in Israël 
In Nederland hebben wij het best goed. Dat blijkt 

uit een onderzoek. Dit onderzoek laat zien in 
welk land mensen het gelukkigst zijn. Finland 
kwam op de eerste plaats. Nederland kwam 

op de zesde plaats!

Israël deed ook mee aan het onderzoek. 
Het kwam op de elfde plaats in de lijst. Dit 
is ook een goede plaats. Israël scoorde zo 
hoog, omdat veel mensen best goed kun-
nen leven in het land.

Op Instagram vonden 10 van jullie dit 
plaatje leuk! De Tov!Club ook volgen 
op Instagram? Zoek @jijbenttov. En 
natuurlijk zijn we ook te vinden op 
Facebook!

4 5

De Israëliërs zijn heel trots op hun vlag. Al helemaal 
dit jaar! Want dit jaar bestaat Israël 70 jaar. 

De president van Israël, meneer Rivlin, is ook heel trots 
op de Israëlische vlag. Zo trots, dat hij de vlag bovenop 

zijn huis heeft laten leggen.

De vlag moest met een grote hijskraan op het huis gelegd 
worden. Het weegt namelijk 270 kilogram! Ook is de vlag wel 

1500 vierkante meter groot. Dat is zó groot, dat de vlag vanuit 
de ruimte gezien kan worden!

NU 
in Israël

Nieuws, feiten  
en weetjes

Joodse  
kalender

22 juli:
Tisja Beav
Treurdag om 

Jeruzalem

27 juli:
Tu b’Av

Valentijnsdag

Vlag tot in de ruimte!

Het mooie weer is aangebroken en vaak gaan 
mensen dan het huis goed opruimen. 

Zo ook de Klaagmuur in Jeruzalem. Heel veel 
mensen stoppen briefjes met hun gebeden in de 
Klaagmuur. De Muur raakt soms helemaal vol 
met briefjes. Dan kan niemand zijn briefje nog in 
de Muur stoppen. Twee keer per jaar worden de 
duizenden briefjes verzameld. De oude briefjes 
worden begraven op de Olijfberg, zodat er weer 
plek is voor nieuwe briefjes in de Muur.

Kijk op www.tovclub.nl om een leuk filmpje te 
zien van de schoonmaak van de Klaagmuur! 

Israël bestaat dit jaar zeventig jaar! Er is een grote show 
met muziek gehouden om de onafhankelijk van Israël te 
vieren.

Heb je wel eens van drones gehoord? Tijdens de 
show werden met drones allemaal verschillende 
beelden gemaakt in de lucht. Heel indrukwekkend! 
Er kwam bijvoorbeeld een duif met een olijftakje 
langs, de Israëlische vlag, de Toren van David en de 
Rotskoepel. 

Kijk op www.tovclub.nl om het 
filmpje met de drones te zien!

Grote schoonmaak 
van Klaagmuur

DRONESHOW OP ISRAËLS VERJAARDAG

http://www.tovclub.nl
http://www.tovclub.nl
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gewerkt om het land tot bloei te brengen 

en om iedere vluchteling een goed be-

staan te geven. Maar al gelijk braken er 

verschillende oorlogen uit met de Arabi-

sche buurlanden.

Hoewel er een wapenstilstand was ge-

sloten met Egypte, bleef de situatie erg 

gespannen. Egypte blokkeerde in 1956 de 

toegang van schepen tot de Golf van Ak-

kaba waardoor de stad Eilat over het wa-

ter niet meer bereikbaar was. Ook pakte 

Egypte het Suezkanaal van een Brits-Frans 

bedrijf af en liet geen Israëlische sche-

pen meer door. Israël was bijna helemaal 

afhankelijk van de scheepvaart, dus dit 

bracht heel veel schade met zich mee. 

Samen met Frankrijk en Groot-Brittannië 

deed Israël op 29 oktober 1956 een aanval 

op Egypte om het Suezkanaal weer vrij 

te krijgen. Dit was de Suezoorlog. Binnen 

korte tijd was de hele Sinaï en het Suezka-

naal in handen van Israël.

Ondertussen begon 

Israël meer en meer te 

lijken op een moderne 

samenleving. Veel 

immigranten (mensen 

die uit een ander land 

kwamen en naar Israël 

verhuisden) gingen 

wonen in de grote 

steden en vonden snel 

een baan.

In 1967 liepen 

de spanningen 

tussen Israël en 

de Arabische lan-

den weer op. Egypte 

verzamelde troepen 

aan de Israëlische grens, 

terwijl Syrische troepen 

aan hun kant van de grens 

opgebouwd werden. Terwijl het 

duidelijk werd dat het een aantal dagen 

zou duren voordat Israël zou worden 

aangevallen, gaf de toenmalig Israëli-

sche premier Levi Eshkol de opdracht de 

eerste klap uit te delen: de luchtmacht 

van Egypte en Syrië werden op 5 juni 1967 

vernietigd door Israëlische vliegtuigen. 

Vrij snel daarna wist Israël hun troepen 

tegen te houden en terug te dringen. Ver-

schillende gebieden kwamen binnen zes 

dagen in bezit van Israël. Deze oorlog heet 

daarom ook de 

Zesdaagse oorlog.

THEMA 

... de eerste kibboets ge-
bouwd werd in 1903? Een 

kibboets is een landbouw-
dorp waar mensen vroeger 
samen leefden en werkten. 
Nu is het vaak een gewoon 
dorp. In die tijd was Enge-
land de baas in Israël. Er 

kwamen veel Joden vanuit 
de hele wereld naar Israël. 
Zij kwamen in een land dat 

niet heel vruchtbaar was 
en waar nog haast geen 
huizen stonden. Daarom 
gingen alle mensen sa-

men wonen in een dorp-
je. Dat dorpje noemden 

ze een kibboets.

Wist je dat...

 …In de Bijbel, in Jesaja 35 staat: 

“de woestijn zal bloeien als een 

roos”? Deze tekst kwam, zoals vele 

andere, letterlijk uit. Begin 1900 lag 

Israël er dor en droog bij. Pas nadat 

er bossen werden aangelegd, nam 

landbouw en voedselproductie 

toe. Een groot deel van het 

land ziet er nu groen en 

bosrijk uit!

Wist je dat...

... het aantal inwoners sinds 

1948 flink gegroeid is? In dat 

jaar woonden er iets meer dan 

een miljoen mensen in Israël. 

Tegenwoordig zijn er onge-

veer 7 miljoen inwoners! 

Israël is dus ongeveer 

zeven keer zo groot 

geworden!

Wist je dat...

... Israël veel succes 
had in de landbouw 

in eigen land? Daarom 
zijn Israëliërs vanaf 

de jaren ‘60 hulp gaan 
bieden aan Afrikaanse 
ontwikkelingslanden. 

Zij wisten natuurlijk 
als geen ander hoe 

je om moet gaan 
met droogte en een 

bevolking die snel 
groeit.

Wist je dat...
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 …veel kibboetsen 
vernoemd zijn naar 

bekende mensen? Kibboets 
Kfar Masaryk is bijvoorbeeld 

vernoemd naar een oud-
president van Tsjechoslowakije. 

Deze president kwam op voor 
Joden in zijn land.

Wist je dat...

70 JAAR ISRAËL:
een bijzondere geschiedenis 

Op 14 mei 1948 ondertekenden 
25 Joodse leiders de Israëlische 
onafhankelijkheidsverklaring. 
De staat Israël was geboren. 

H
et was geweldig dat de 

Joden in 1948 een eigen 

thuisland kregen. Maar 

eigenlijk begon meteen de 

onrust en oorlog. We gaan 

lezen hoe het land werd 

opgebouwd en letterlijk tot  

bloei kwam. Maar ook de directe on-

rust die ontstond met de geboorte van 

de staat Israël. Die onrust is helaas 

gebleven tot op de dag van vandaag.

In de eerste jaren werd er hard  

ISRAËL BESTAAT 

70 JAAR



THEMA 

Als we het hebben over de verjaardag van de staat Israël, op 
14 mei, dan moeten we het eigenlijk ook hebben over David 

Ben-Gurion. Hij was de eerste premier van de staat Israël. In dit 
artikel gaan we ontdekken hoe de geboorte van Israël tot stand 
kwam en we lezen over Ben-Gurion. Wie was hij, waar kwam 

hij vandaan en waar droomde hij van?

premier van Israël 
De eerste

D
avid Ben-Gurion werd op 16 

oktober 1886 geboren in Po-

len met de naam David Grun. 

In deze tijd leefden er, vooral 

in Oost-Europa, veel Joden 

die droomden van een Joodse 

staat. De vader van Ben-Gurion was 

de plaatselijke leider van de “Vrienden 

van Zion”. Al op jonge leeftijd had Ben-

Gurion zelf ook het verlangen naar een 

Joodse staat.

Toen hij twintig jaar was gaf hij zijn stu-

die op en ging wonen in een landbouw-

nederzetting in het toenmalige Palestina 

(de staat Israël was er nog niet). Toen hij 

daar eenmaal woonde, nam hij de He-

breeuwse naam David Ben-Gurion aan. 

Hij werkte als landarbeider en richtte 

een Joodse organisatie op die als doel 

had om een Joodse staat te krijgen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 

Ben-Gurion uit Palestina verdreven. Hij 

ging in New York wonen en ontmoette 

daar zijn vrouw Paula Munweis. Hij 

trouwde met haar in 1917.

Na de Eerste Wereldoorlog werd door 

de Volkerenbond vastgesteld dat er een 

Joods Nationaal Huis moest komen. David 

Ben-Gurion werd één van de belangrijk-

ste personen in het voormalige Pales-

tina. In 1946 werd hij gekozen tot presi-

dent van een Joodse wereldorganisatie: 

De Zionistische Wereldorganisatie. Na de 

Tweede Wereldoorlog probeerden dui-

zenden Joden die 

de oorlog hadden 

overleefd naar 

Palestina te verhuizen. 

Velen werden door de 

Britten (die toen de baas 

waren in Palestina) teruggestuurd.

Na een tijdje gaven de Britten aan dat ze 

niet langer de verantwoordelijkheid over 

Palestina wilden hebben. De Verenigde 

Naties stelde hierop voor Palestina te 

verdelen in een Joodse en een Arabische 

staat. Op 29 november 1947 werd dit 

plan goedgekeurd. Veel Arabieren waren 

niet blij met het besluit om Palestina te 

verdelen. De Britse regering had aange-

geven op 15 mei 1948 het mandaat (het 

gezag en beheer) te willen beëindigen. 

Ben-Gurion had inmiddels een voorlo-

pige regering opgesteld en riep op 14 mei 

1948 de Joodse staat uit.

De volgende ochtend begon direct een 

oorlog met de omringende Arabische 

landen. In 1949 kwam er een wapenstil-

stand.

David Ben-Gurion was van 1948 tot 1953 

Minister-President en Minister van De-

fensie. Vanaf 1955 deed hij dit opnieuw. 

In 1963 trok hij zich terug in een kibboets 

in de Negev woestijn. Hij overleed op 1 

december 1973. In Israël zijn de grootste 

luchthaven en een universiteit naar hem 

vernoemd.

ISRAËL BESTAAT 

70 JAAR
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In Nederland zijn we gewend om elk jaar 
onze verjaardag te vieren. Familie, vriendjes 

en vriendinnetjes die op bezoek komen en 
natuurlijk de cadeautjes. Maar hoe zit dat bij 

de Joden in Israël?

hun verjaardag?Vieren Joden
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oden houden zich aan veel 

regels en rituelen. In Nederland 

is het vieren van de verjaar-

dag een ritueel omdat wij dat 

elk jaar vieren, maar de Joden 

doen dat niet. De regels en 

rituelen waar Joden zich aan houden zijn 

die zoals ze in de Joodse wet, de Thora, 

opgeschreven staan.  

Je verjaardag is eigenlijk gewoon een an-

der woord voor het vieren van je geboor-

tedag. In de Thora worden bijna geen ‘ge-

boortedagen’ van mensen genoemd, alleen 

de overlijdensdag. Alleen hele belangrijke 

mensen, zoals keizers, kregen een feest op 

hun geboortedag. Soms werd het verplicht 

voor het volk om dan een verjaardag te 

vieren, maar dat was dus heel bijzonder. 

Omdat er vroeger, in de middeleeuwen, 

door de Joden vaak geen verjaardagen 

werden gevierd, doet een deel van het 

Joodse volk dat nu nog steeds niet. 

Bijzondere verjaardag
Er is wel een verjaardag die voor de Joden 

heel belangrijk is: de Bar Mitswa. Die wordt 

gevierd wanneer een jongen 13 jaar wordt. 

Hij wordt dan “zoon van het gebod”. Dit 

betekent dat hij zelf verantwoordelijk is 

tegenover God en zich moet houden aan 

alle regels en geboden die vallen onder de 

Joodse wet. Tijdens de viering moet hij 

uit zijn hoofd een deel van de Tho-

ra hardop voorlezen. Bij meisjes 

heet dit verjaardagritueel Bat 

Mitswa en dit gebeurt wan-

neer zij 12 jaar worden. Bij 

jongens wordt dit ritueel al langer gevierd 

dan bij meisjes.

Cadeautjes
Joden vieren vaak dus niet hun verjaardag 

zoals wij dat doen. Soms gebeurt het toch 

wel, waarvan de Bar Mitswa een voor-

beeld is. Maar krijgen ze dan ook cadeau-

tjes? Over het algemeen niet, omdat de Bar 

Mitswa een officieel, serieus en belangrijk 

moment is. Als er al iets wordt gegeven, 

dan is dat een boek dat helpt om als ‘’kind 

van het gebod’’ te leven. Ook wordt er wel 

eens geld gegeven, maar dit houden ze 

dan niet zelf. Ze sparen het op en geven 

het aan mensen die het nodig hebben.

Bomenfeest
Een speciale feestdag die in Israël wordt 

gevierd is Toe Bisjvat. Tijdens deze 

dag wordt gevierd dat de 

natuur weer tot leven 

komt na de winter. Dit 

is op de 15e dag van 

de maand Sjevat, 

wat bij ons aan 

het einde van 

januari is. Deze 

dag wordt ook wel 

het ‘’Nieuwjaar 

voor de bomen’’ 

genoemd en wordt 

wereldwijd gevierd. 

Dit wordt gevierd door 

het eten van fruit dat in Israël 

verbouwd wordt. Voor Joden is het de 

gewoonte om op deze dag zoveel mogelijk 

verschillende vruchten te eten!

…met de traditionele Joodse 
verjaardagwens ‘ad mea ve 
esriem’ je iemand een leven 
tot een leeftijd van 120 jaar 
toewenst? Veel belangrijke 
Joodse wijzen en ook Mozes 

werden zo oud, waardoor 
deze leeftijd een bijzondere 

betekenis heeft gekregen 
voor de Joden.

Wist je dat...
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THEMA 

Dit heb je 
nodig 

•  400 gram voorgekookte rode 
bieten

•  50 milliliter zonnebloemolie
•  200 gram pure chocolade

•  100 gram bloem of amandelmeel
•  2 eetlepels cacaopoeder

•  1 zakje bakpoeder
•  3 eieren

•  125 gram Israëlische 
dadelstroop

brownies

Dit recept komt uit het receptenboekje 

dat Matthea maakte voor het Israël 

Producten Centrum. Het dikgedrukte 

ingrediënt kun je bestellen via 

israelwinkel.nl.

Zo maak je het

  Smelt 150 gram van de chocolade

  Snijd de rest van de chocolade in 

kleine stukjes

  Rasp de rode biet(en) op een grove 

rasp of pureer met de staafmixer

  Klop de eieren los in een grote kom 

en doe de dadelstroop erbij

  Doe dan het gesmolten 

chocolademengsel erbij en meng 

goed door

  Voeg de bloem plus het bakpoeder 

en de in stukjes gesneden 

chocolade toe. Meng dit heel goed!

  Stort het mengsel in een vierkante 

bakvorm en bak 30 minuten in 

een voorverwarmde oven op 180 

graden

  Nu kan je de brownie in stukjes 

snijden en smullen maar!

Verjaardagsrecept: 

12

E
zra en Merel zijn vandaag 

allebei jarig. Tijdens de 

pauze gaat Merel de klas 

rond met een lekkere 

traktatie. Ezra vraagt aan 

Merel: “Waarom heb jij 

een traktatie meegenomen?” “Dat 

is normaal in Nederland,” zegt Me-

rel. “Waarom heb jij geen traktatie 

meegenomen? Je vergeet je eigen 

verjaardag toch niet?’’ vraagt Merel 

lachend. “In Israël vieren wij onze 

verjaardag niet. Behalve als ik 13 

word. Dan vieren we bar mitswa.” 

Ezra is een jaar geleden naar Neder-

land verhuisd. Hij moet nog heel erg 

wennen aan de nieuwe omgeving. 

Vooral in de klas merkt hij grote ver-

schillen.

Ezra heeft het gevoel dat 

andere mensen hem 

raar vinden, omdat 

hij geen traktatie 

heeft meegeno-

men. Dan zegt 

Merel: “Ezra, ik 

heb nog heel veel 

traktaties over. 

Zullen we die sa-

men uitdelen?” Ezra 

krijgt gelijk een lach 

op zijn gezicht. Dat 

lijkt hem heel leuk! Samen gaan ze 

de klassen rond en delen ze traktaties 

uit. Wanneer ze terug zijn vraagt de 

juf of Ezra aan de klas wil uitleggen 

waarom hij geen traktatie heeft mee-

genomen.

Hij is blij dat hij dit mag uitleggen. 

“In Israël zijn wij niet gewend om 

verjaardagen te vieren, omdat onze 

voorouders geen waarde hechtten 

aan geboortedagen. In de Middeleeu-

wen vierden de Joden alleen belang-

rijke verjaardagen zoals die van de 

keizer. De bar mitswa is voor ons heel 

bijzonder omdat we dan zelfstandig 

keuzes voor God maken.” De rest van 

de klas is stilgevallen.

Opeens dringt het door dat in andere 

culturen dingen heel anders 

gaan. Merel is de eerste die 

reageert: “Dus je krijgt 

ook geen cadeautjes?” 

“Dat ligt aan de 

cultuurverschillen. 

Nu ik in Nederland 

woon krijg ik wel 

cadeautjes,” sluit 

Ezra zijn verhaal met 

een lach af.

Verhaal

13

Wat is er lekkerder op een 
verjaardag dan brownies?! 
Verras je ouders, broertjes, 
zusjes, neefjes en nichtjes 

met deze heerlijke brownies 
voor de zeventigste 

verjaardag van Israël.

Geen verjaardag, 
wel cadeautjes 
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ISRAËL BESTAAT 

70 JAAR

Toen ging Abram op 
weg, zoals de HEERE 
tot hem gesproken 

had, en Lot ging met 
hem mee. Abram 

was vijfenzeventig 
jaar oud, toen hij uit 

Haran vertrok.
(Gen. 12:4)

De oudste mensen 
in de Bijbel 

oud. De Heere God had ook gezegd dat 

de leeftijd van een mens 120 jaar zou 

zijn.

Als Abraham 75 jaar oud is, verlaat hij 

zijn familie en gaat op weg naar het 

land dat de Heere God hem wijzen zal.  

In onze tijd zou je denken dat dat heel 

erg laat is. En ook heeft hij nog steeds 

geen kinderen met zijn vrouw Sarah, 

terwijl God hem belooft dat Hij hem 

tot een groot volk zal maken. Het is 

wel bijzonder om te weten dat Noach 

nog leeft als Abraham 65 jaar oud is! 

Abraham heeft de verhalen over de 

mensen van voor de zondvloed dus 

nog in zijn familie kunnen horen! Ook 

Seth, de zoon van Adam en Eva leeft 

nog! Dat zal best bijzonder zijn ge-

weest om de verhalen over het para-

dijs uit de eerste hand te horen!

Dat is best belangrijk, want dat is 

waarschijnlijk de reden dat Abraham 

later, als zijn vrouw Sarah sterft, 

per sé een grot wil kopen in He-

bron. Hij krijgt de grot van 

Machpela zelfs gratis 

aangeboden, maar 

Abraham wil de 

grot echt kopen. 

En hij betaalt 

er een fortuin 

voor! Het is 

lang het enige 

plekje in het 

land dat hij 

bezit. En waarom vond hij dat zo be-

langrijk?

De joodse traditie vertelt dat Machpe-

la ‘’dubbele’’ betekent of ‘’tweeling’’. 

Abraham moet hebben geweten dat 

Adam en Eva daar volgens de verha-

len begraven waren. Daar wilde hij 

ook zijn vrouw begraven en zelf be-

graven worden. Zo is het ook gebeurd. 

Wanneer je nu een bezoek brengt aan 

Hebron kun je de graven van Abraham 

en Sarah bezoeken, en niet alleen van 

hen, maar ook van Jakob, Leah, Isaac 

en Rebecca. De grot van Machpela 

werd de plek waar de aartsvaders 

begraven werden met hun vrouwen. 

Alleen Rachel, die onderweg stierf, 

ligt begraven op een andere plaats.

Zo zie je maar dat die hoge leeftijden 

heel bijzonder waren, maar ook dat 

daardoor bijzondere verhalen op een 

bijzondere manier zijn doorgegeven. 

En de grot van Machpela kun je zelf 

zien!

I
n de Bijbel lezen we veel 

over leeftijden. In het begin 

van de Bijbel worden men-

sen nog heel oud. Zo wordt 

Adam bijvoorbeeld 930 jaar 

oud en Noach leeft 950 jaar. 

Hij is 600 jaar oud tijdens de zond-

vloed en daarna leeft hij nog 350 

jaar.  De oudste mens is volgens 

de Bijbel Methusalem. Hij werd 

969 jaar oud. Na de zondvloed 

worden de mensen steeds minder 

uit de  
     Bijbel
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1.  Wie is volgens de Bijbel de 
oudste mens?

2.  Hoe heet de ceremonie die 
plaatsvindt als een jongen 13 
jaar oud wordt?

3.  De vader van Ben-Gurion was 
de plaatselijke leider van de 
Vrienden van …?

4.  Na welke gebeurtenis werden 
de mensen steeds minder oud?

5.  Hoe heet een landbouwdorp in 
Israël?

6.  In welke grot liggen Abraham 
en Sarah begraven?

7.  Wat zal er volgens Jesaja 53 
bloeien als een roos?

8.  Wie was de Minister-President 
van Israël in 1948? David …

9.  Hoe heet de actie om vlaggetjes 
te sparen voor Aleh?

ISREALITY 

Wist je dat Christenen voor Israël 

ook een jongerenafdeling heeft? 

Begin je wat oud te worden voor 

de Tov!Club? Neem dan eens 

een kijkje op www.isreality.nl 

en meld je aan!

Word lid van  
de Tov!Club!

Ben jij al lid van de Tov!Club? Nee? Ga dan 

naar www.tovclub.nl en meld je aan! Je krijgt 

dan vier keer per jaar dit leuke blad boordevol 

weetjes en nieuwtjes uit Israël bij jou in de 

brievenbus. Doen dus!

Lid worden?  
Ga naar tovclub.nl!

info@tovclub.nl

/jijbenttov

@jijbenttov

Alle antwoorden van de puzzel 

staan in deze Tov!. Wanneer je de 

antwoorden goed hebt ingevuld, 

staat er in de gekleurde rij een 

Hebreeuwse groet die alles te maken 

heeft met het thema van deze Tov!. 

Stuur je antwoord voor 5 juli 2018 

naar info@tovclub.nl, dan maak 

je kans op een prijs. Vergeet niet je 

naam, leeftijd en adres te vermelden!


