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Hallo Ineke,
Dat is inderdaad het goede antwoord,
knap gevonden! Overduin verwijst
naar dominee Overduin die tijdens de
Tweede Wereldoorlog gezorgd heeft
dat veel Joden konden onderduiken.
We sturen de prijs naar je op!

Shalom!
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Graag wil ik jullie
voorstellen aan ons lieve
zoontje en broertje Levi
Wilhelmus Stam. Hij is
geboren op 22 juli en we
zijn helemaal verliefd op hem.
Hij groeit als kool en maakt hele
schattige geluidjes.
Levi is een Hebreeuwse
jongensnaam. De naam
betekent: “aanhankelijkheid”.
Levi is de derde zoon van
Jakob en Lea (Genesis 29
vers 34) en de stamvader
van de Levieten.
Wilhelmus is natuurlijk een hele
Nederlandse naam, dit is dan ook de
tweede naam van zijn vader en opa.
Groetjes, Wendy

Groetjes, Johanna
volk, en lees je ook wat je
zelf kunt doen. Verder lees
je over een spannend nieuw
boek dat net is uitgekomen.
Veel leesplezier!

Groetjes Johanna
n zoontje gekregen
Ps. Wendy heeft ee
f, vandaar dat je
en is nu met verlo
t staan.
zie
am
na
mijn

Concept en realisatie: BladenMakers

In de vorige TOV! kon je lezen over mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
Joden hielpen om onder te duiken. Niet
alleen vroeger, maar ook in deze tijd zijn
er mensen die opkomen voor het Joodse
volk. En dat is hard nodig! Er zijn nog
steeds mensen die slecht denken over
Joden en soms zelfs erge dingen doen,
bijvoorbeeld ramen ingooien bij een Joods
restaurant. In deze TOV! lees je over de
verschillende manieren waarop mensen
in deze tijd opkomen voor het Joodse

Levi is
geboren!

SPANNENDE SPEURTOCHT
IN HET ISRAELCENTRUM
In het Israëlcentrum is op dit moment de bijzondere en spannende
tentoonstelling Redders in Nood te zien. De tentoonstelling gaat over
mensen die tijdens de oorlog Joden hielpen. Speciaal voor kinderen is er
een speurtocht waarmee je een code kan kraken. Deze code heb je nodig om
aan het einde van de tentoonstelling te ontsnappen naar de vrijheid. Durf
jij het aan? Op www.tovclub.nl kun je een puzzel oplossen die alvast extra
informatie geeft over de code. We hopen jullie in het Israëlcentrum te zien!
Van te voren aanmelden is verplicht en kan via www.cvi.nl/redders.
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ACTUEEL

Nu in
Israël

Israëlische
natuurredders

WILD ZWIJN EET HUISWERK OP
Welk excuus heb jij wel eens gebruikt voor het niet maken van
je huiswerk? Voor de Israëlische
Elad Koshiko uit Haifa kwam een
excuus uit onverwachte hoek.
Zijn huiswerk werd namelijk
opgegeten door een wild zwijn!
Terwijl hij en zijn vrienden pizza
aten, at het zwijn zijn huiswerk

op. Het jagen op wilde zwijnen
is verboden in de omgeving van
Haifa en doordat het op straat
rustiger is door corona, lopen
de wilde zwijnen massaal door
de stad op zoek naar voedsel.
En dit keer was dat voedsel het
huiswerk van Elad.

Net als Nederland, heeft Israël
nog steeds te maken met het
coronavirus. Maar gelukkig
worden er ook allerlei uitvindingen gedaan om het virus
tegen te gaan. Zo heeft een
Joods ziekenhuis in Bnei Brak
een systeem bedacht waarbij
rondzwevende virusdeeltjes

19-20 september

Rosj Hasjana
Joods Nieuwjaar

Ieder jaar wordt er een paar honderd miljoen
ton plastic gemaakt. Helaas komt heel veel
plastic in de natuur en dan duurt het duizend
jaar voordat het is verteerd. Plastic is een groot
probleem! Maar daar hebben Israëlische onderzoekers iets op gevonden. Ze maken SupraPulp,
een verpakkingsmateriaal van uitgeperst suikerriet. In Suprapulp zitten alleen maar natuurlijke stoffen en het is steviger en goedkoper dan
plastic. Een hele belangrijke uitvinding dus!

28 september

Jom Kipoer
Grote Verzoendag
3-9 oktober

Soekot
Loofhuttenfeest
10 oktober

Sjemini Atseret
Slotfeest
11 oktober

Simchat Thora
Vreugde van de Wet

CORONAVIRUS DODEN
MET UV-LICHT
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JOODSE
KALENDER

met UV-straling worden gedood. UV-straling is normaal
schadelijk voor mensen, maar
het ziekenhuis heeft de straling zo kunnen aanpassen dat
het veilig is. Israël draagt zijn
steentje bij in de strijd tegen
het coronavirus!

GEHEIME RUIMTEN ONDER
DE TEMPEL ONTDEKT
Israëlische archeologen hebben
tweeduizend jaar oude, ondergrondse, kamers ontdekt in
de tempelberg. Waarschijnlijk
werden de kamers gebruikt tijdens de Romeinse overheersing
van Israël in de tijd van Jezus en
misschien ook nog tijdens de
verwoesting van de tempel in 70
na Chr. Joden konden via

de kamers ongezien heel
dicht bij de tempel zijn om
te bidden. In de kamers
vonden onderzoekers
olielampen, bekers en
kookpotten. Dat geeft
aan dat de kamers waarschijnlijk elke dag gebruikt
werden.
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THEMA ARTIKEL

Tass Saada richtte Seeds of Hope op, een
organisatie die ervoor zorgt dat kansarme
kinderen naar school kunnen, eten hebben
en een dak boven hun hoofd.

VAN HAAT
NAAR LIEFDE

HET BIJZONDERE VERHAAL VAN TASS SAADA

Tass Saada is een Palestijnse jongen die werd geboren in Gaza
en opgroeide met haat tegen Israël. Hij vermoordde zelfs
Joden. Maar op een dag kwam Tass tot geloof in de Heere
Jezus. En daarmee werd hij één van de meest onwaarschijnlijke
personen die het voor Israël opneemt …

Tass Saada

V

óórdat Tass werd geboren in
1951, woonden zijn ouders in Jaffa. Zijn vader werkte daar samen
met een Joodse man en samen
runden ze een citrusbedrijf. Maar toen in
1948 de staat Israël werd uitgeroepen,
riepen de Arabische legers de Arabieren
in Israël op om het land te verlaten. Zo
zouden zij de ruimte hebben om de jonge
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Tass Saada en zijn
vrouw Karen.

Joodse staat omver te lopen. Dat mislukte
gelukkig. Voor de familie van Tass was dat
niet zo fijn. Zij waren gevlucht naar Gaza
en konden na de oorlog niet meer terug.
Daar, in een vluchtelingenkamp, werd Tass
geboren.
BOOS
Zijn hele jeugd was Tass boos op de Joden.

Zij hadden zijn familie verjaagd en het
Palestijnse volk vernederd. Dat was niet
helemaal waar. De Joodse man met wie zijn
vader had samengewerkt, had nog gezegd
dat zijn ouders niet hoefden te vluchten
en dat hij hen wel zou beschermen. Maar
daar dacht Tass niet over na. In 1967 brak
de Zesdaagse Oorlog uit. Tass woonde toen
in Qatar, een Arabisch land. Op de radio
hoorde hij verhalen over hoe Israël in de
pan werd gehakt door de Arabische legers.
Maar dat bleken allemaal leugens. Israël
bleek opnieuw te hebben gewonnen en had
zelfs veel gebied veroverd. Zijn haat werd
alleen maar groter.
ARAFAT
In die tijd leerde hij Yasser Arafat kennen.
Die riep als leider de Palestijnen op om te
vechten tegen Israël. Tass vond dat een
goed idee. Hij sloot zich aan bij Fatah, het
Palestijnse leger van Yasser Arafat en vocht
tegen de Israëli’s. Als sluipschutter doodde
hij meerdere Israëli’s. Later werd hij zelfs
de persoonlijke chauffeur van Arafat.
De ouders van Tass waren niet blij dat hij
voor Fatah was gaan vechten. Toen hij hen
bezocht in Qatar, pakten ze zijn paspoort
af, zodat hij niet meer terug kon. Hierdoor
was hij erg ongelukkig en boos en na een
paar jaar lieten zijn ouders hem naar Amerika reizen.
BEKERING
In Amerika leerde Tass een heel ander
leven kennen dan in het Midden-Oosten.
Hij leerde een meisje kennen, trouwde en
ging werken in een restaurant. Daar bleek
hij erg goed in te zijn. Maar van binnen
bleef hij ongelukkig. Tot een vriend van hem
vertelde dat hij de Heere Jezus nodig had.

Die dag gebeurde er iets heel bijzonders.
Tass kwam tot geloof. En daarmee kreeg hij
liefde in zijn hart. Tot zijn eigen verbazing
hoorde hij zichzelf bidden om een zegen
voor Israël, het land dat hij zo grondig had
gehaat! Wat had hij vreselijk spijt van alles
wat hij had gedaan.
ZEGEN
In de Bijbel las Tass het verhaal van Ismaël, de voorvader van de Arabieren. Hij
las hoeveel Abraham van Ismaël hield en
hoe God zelf beloofde dat Hij Ismaël zou
zegenen en ook een groot volk zou maken.
Hij begreep dat God het land Israël aan de
nakomeling van Izak had beloofd, maar dat
Ismaël daarmee niet verworpen was. Daarom richtte Tass de organisatie ‘Hoop voor
Ismaël’ op. Daarmee helpt hij Palestijnse
kinderen. Hij wil ze leren dat het niet goed
is om te haten, maar om lief te hebben. Hij
vertelt aan iedereen die het maar wil horen
over de Heere Jezus en zo komt hij op voor
Israël op misschien wel de moeilijkste plek
ter wereld.

WAT KUN JIJ DOEN VOOR ISRAËL?
• Bidden voor Israël. Je kunt bidden dat er
weer vrede in en rond Israël zal zijn. En dat
God zal waken over de Joden buiten Israël
die vaak te maken hebben met racisme.
• Geven voor Israël. Bijvoorbeeld door te
sparen voor Aleh, een organisatie in Israël
die meervoudig gehandicapte kinderen
helpt. Vind alle informatie over sparen voor
Aleh op: www.tovclub.nl/Aleh.
• Over Israël vertellen door bijvoorbeeld een
spreekbeurt te houden over Israël of het
Jodendom.
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INTERVIEW

Het Joodse volk heeft ook nu nog te maken met haat. Mensen zeggen
gemene dingen over Joden of spugen zelfs naar Joodse mannen met
een keppeltje op. Ook vinden sommige mensen dat de staat Israël
niet mag bestaan. Ze zien de Joden als dieven van het land, en dat
terwijl God het land aan het Joodse volk beloofd had. Ook nu is het
nog belangrijk om op te komen voor Israël. Één zo’n manier is het
verkopen van producten uit Israël. Op die manier help je Israëlische
bedrijven. De TOV!Club interviewde Thirza Slappendel (8 jaar). Haar
moeder verkoopt Israëlische producten en Thirza helpt wel eens mee!
Thirza in de winkel
van haar moeder.

WAT VOOR WERK DOET JE MOEDER
PRECIES?
Mijn moeder verkoopt producten uit Israël. In
ons huis hebben we een klein Israëlwinkeltje.
Mensen kunnen gewoon bij ons aanbellen en
dan kunnen ze binnen bij de producten kijken.
Ook verkoopt mijn moeder wel eens Israëlproducten tijdens bijvoorbeeld een avond van de
kerk.
HELP JE JE MOEDER SOMS OOK MEE?
Als er bij ons thuis klanten komen, dan kijk ik
vaak mee. Ik vind het leuk om bij te houden
welke producten veel verkocht worden. Ik ben
eigenlijk nooit bij de avonden waar m’n moeder
heen gaat, want die zijn best laat en dan slaap
ik al.

EEN ISRAELWINKEL IN HUIS!
8 . TOV!

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN HET WERK?
Het leukste is dat er vaak dezelfde klanten
komen en dat je zo de klanten ook beter leert
kennen en echt een band met ze krijgt.
WAAROM DENK JE DAT HET GOED IS OM
PRODUCTEN UIT ISRAËL TE VERKOPEN?
Het Joodse volk wordt nog steeds vervolgd,
omdat het het volk van God is. Ik denk dat het
heel belangrijk is dat we het Joodse volk helpen
en wij doen dat door Israëlische producten te
verkopen.

WAT VIND JE ZELF HET MOOISTE PRODUCT?
We hebben zeepjes in de winkel die heel lekker ruiken. Het zijn bijzondere zeepjes, er zit
bijvoorbeeld koffie in. Een ander leuk product
vind ik het stripboek Tel Israël. Dat gaat over de
geschiedenis van Israël.

“Het is belangrijk dat we
het Joodse volk helpen.”
ZOU JE ZELF EEN KEER NAAR ISRAËL
WILLEN?
Ja, ik zou er heel graag heen willen! Ik heb al
veel plaatjes gezien van Israël en het ziet er
heel mooi uit. Mijn opa is een tijdje geleden
overleden maar hij ging heel vaak naar Israël.
Mijn opa was dominee en als hij ergens sprak,
ging mijn moeder vaak mee om Israëlproducten te verkopen.
Opa maakte dan
altijd reclame voor
Ps. Als je wilt zien
de wijn en daarna
welke Israëlproducten
gingen heel veel
er allemaal verkocht
mensen de wijn
worden door de moeder
kopen. Ik ben trots
van Thirza en andere
op mijn opa!
consulenten, kijk dan
op www.israelwinkel.nl
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IN DE BIJBEL

PERZISCHE KONINGEN
HELPEN JERUZALEM
HERBOUWEN
Er is een grote ramp gebeurd in het Land van Juda.
Het Land is in 586 v.Chr. veroverd door Babel. De
meeste mensen zijn weggevoerd naar Babel en
Jeruzalem is verwoest. Hoe moet het nu verder?
Er komt hulp uit onverwachte hoek.

Z

eventig jaar duurt die ballingschap. Maar aan het einde van
die zeventig jaar verovert Perzië
het Babylonische Rijk. De koning
van Perzië, die Kores heet, neemt meteen
het besluit dat de Joden die in Babel
wonen, terug mogen keren naar hun eigen
land. Zo zegt Kores, de koning van Perzië:
Alle koninkrijken van de aarde heeft de
HEERE, de God van de hemel, aan mij
gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen
in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder
u ook maar tot al Zijn volk behoort – zijn
God zij met hem – laat hij optrekken naar
Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het
huis van de HEERE, de God van Israël,
bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem
woont. (Ezra 1:2-3)
En dat is niet alles! Ook de volgende Koning Darius helpt mee om de Tempel in
Jeruzalem te herstellen. Hij geeft zelfs
geld aan het Joodse volk voor het herstel
van de Tempel.
Een latere Perzische koning, koning Artachsasta stuurt Ezra, een priester uit de
familie van Aäron, naar Jeruzalem om de
dienst in de Tempel weer te herstellen.
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Hij geeft hem goud en zilver en allerlei
kostbare dingen mee om alles te betalen.
En niet heel veel later stuurt Koning Artachsasta ook Nehemia een knecht van
de koning met hout naar Jeruzalem om de
muren van de stad weer te herbouwen.
Ondanks tegenstand lukt het Nehemia om
met heel veel hulp de gaten in de muren
van de stad dicht te maken.
Hoe bijzonder is dat! Drie koningen uit
Perzië, het land dat nu Iran heet, helpen
het Joodse volk om de stad Jeruzalem en
daarin de Tempel te herstellen. Ze betalen
er zelfs aan mee!
In Jesaja 45 kun je lezen dat de HEERE
God Zelf Kores hiervoor roept:
“..opdat u [Kores]zult weten dat Ik de
HEERE ben, Die u bij uw naam roept,
de God van Israël.
Ter wille van Jakob, Mijn dienaar,
Israël, Mijn uitverkorene,
riep Ik u bij uw naam;
Ik gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet
kende”.
De HEERE God gebruikt altijd mensen om
Zijn plan uit te voeren, zelfs als ze Hem
niet kennen!
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INTERVIEW

EEN GEVAARLIJKE
VONDST
Dit is
Tehila

T

ehila houdt heel erg van lezen.
Ze houdt zeker van boeken met
verhalen die in Israël gebeurd
zijn. De Gevaarlijke Vondst vond
ze dus heel tof om te lezen!
TEHILA, JE HEBT HET BOEK GELEZEN,
WAAR GAAT HET BOEK OVER?
Het boek gaat over een edelsteenkundige,
de opa van Roos. Als de archeologe Jennifer in Israël een heel bijzondere steen
vindt, schakelt ze zijn hulp in. Opa gaat
naar de plek van de opgraving om onderzoek te doen en Roos mag mee! Wanneer
ze in Jeruzalem aankomen blijkt opeens
dat de steen gestolen is en de politie doet
geheimzinnig. Samen met Lisa en Kenzo
gaat Roos op onderzoek uit en komen ze
in een spannende situatie.

KOOP HET BOEK!
Het boek Gevaarlijke Vondst geschreven
door Lisette van de Heg is te koop
op www.israelwinkel.nl. Het boek is
geschikt voor kinderen vanaf ± 9 jaar.

plaatje maakt van hoe het gaat zijn. Dat
maakt dat ik ook wel graag naar Israël zou
willen gaan!
WAAROM ZOUDEN ANDERE KINDEREN
DIT BOEK OOK MOETEN LEZEN?
Het is echt een spannend en leuk boek. En
je leert veel over wat voor soort bijzondere
stenen er allemaal zijn en je leert ook veel
over Israël.

WAT VOND JE HET LEUKSTE AAN HET
BOEK?
Dat het heel spannend is! En dat je leest
hoe de hoofdpersoon ernaar uitkijkt om
naar Israël te gaan en in haar hoofd al een

SERIE: DE DIAMANT

Misschien heb je de serie De Diamant op Family7 gezien. Die
gaat over schatten die verborgen liggen in de Bijbel. Over twee
hoofdpersonen, Roos en haar opa, is nu een heel spannend
boek uitgekomen: Gevaarlijke vondst. Tehila de Vreugd (9 jaar)
las het boek voor de TOV!Club en vertelt erover.
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In de serie gaan Kenzo en Lisa op reis
door Israël met Jennifer, een echte
archeologe. Tijdens deze reis moeten
Kenzo en Lisa allerlei opdrachten
vervullen die ze krijgen van een
diamantslijper en edelsteenkundige
uit Nederland. Deze man is de opa van
Roos, een vriendin van Lisa en Kenzo.
Op de site www.dediamantslijper.nl kan
je van alles lezen en zien over de serie.
Ook de afleveringen staan er op!
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VERHAAL

VERHAAL

EEN (ON)DUIDELIJK
GEBED

I

n een Oost-Europees dorp was er eens
een Joodse man die besloot langs te
gaan bij zijn rabbijn. De rabbijn woonde
in een ander dorp een heel eind verderop. Het was dus een lange reis voor de
Joodse man en hij moest tussendoor overnachten in een herberg. Gelukkig hadden in
die tijd veel herbergen een Joodse eigenaar
waardoor er altijd kosjer eten was en er
vaak ook veel andere Joodse gasten waren.
De Joodse man arriveerde op een laat
tijdstip bij de herberg maar was nog op
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tijd om samen met andere Joodse gasten
avond te eten. Na het eten spraken ze met
elkaar over de Thora (de eerst vijf boeken
van de Bijbel). De andere gasten waren erg
blij met de aanwezigheid van de man want
hij bleek erg geleerd te zijn. De gasten
spraken niet alleen over de Thora maar ook
over de dorpen waar ze vandaan kwamen,
over handel en over hun families. Zaken
waar reizigers graag samen over praten.
De volgende ochtend stond de Joodse man
vroeg op en bad samen met de andere
gasten het Hebreeuwse ochtendgebed.

Maar de man merkte op dat de andere
Joodse gasten hun gebeden een beetje
mompelend uitspraken en dat het helemaal niet duidelijk was wat ze zeiden.
Toen ze klaar waren met de gebeden ging
de man naar één van de gasten toe en zei:
wargajhnvandg.
‘Pardon, wat zei u?’ antwoordde de gast
verward. De Joodse man herhaalde: ‘wargajhnvandg’. De man keek hem aan en zei:
‘Het spijt me, maar ik kan nog steeds niet
verstaan wat je vraagt.’ ‘Natuurlijk versta
je het niet,’ antwoordde de Joodse man, ‘Ik
zei: waar ga je heen vandaag?’ Maar ik zei
het op net zo’n mompelende en onduidelijke manier als waarop jullie vanochtend het
ochtendgebed uitspraken.’
‘Gisteren, toen we het hadden over wat
er allemaal gebeurt in de wereld, begreep
ik elk woord van wat jullie zeiden. Maar
vanochtend verstond ik er niks van. Praat
je nou op die manier tegen de Koning van
hemel en aarde?’ De gast aan wie de vraag
werd gesteld begreep wat de Joodse man
hem vertelde. Hij boog het hoofd en bood
zijn verontschuldigingen aan. Alle andere
gasten stonden in een kring om de Joodse
man heen en ze beloofden dat ze vanaf nu
op een andere manier zouden bidden en
de woorden duidelijk zouden uitspreken ook al begrepen ze niet elk
Hebreeuws woord. Na deze
gebeurtenis aten ze met
z’n allen nog van het ontbijt en ging ieder verder
met zijn eigen reis.

bijn en op de terugweg naar huis voelde
hij zich erg blij. Hij was blij dat hij zijn lieve
vrouw en kleine zoon weer snel zou zien,
hij had ze erg gemist.
Toen hij de deur van zijn huis opende,
kreeg hij een warm welkom van zijn vrouw
en ging hij meteen naar de wieg van zijn
kleine zoontje. De baby strekte zijn kleine
armpjes uit en riep: ‘Gooaaghhgoogoo’. ‘Ah
mijn kleine jongen’ antwoorde de vrouw
van de Joodse man, ‘je wilt wat melk! Kom
maar hier.’ En ze nam de baby in haar
armen en ging naar de keuken.
De man was verbaasd. ‘Hoe weet je nou
wat hij wilde? Die ‘Gooaaghhgoogoo’
geluiden klinken voor mij allemaal hetzelfde.’ ‘Maar niet voor mij’ antwoordde zijn
vrouw met een lach. ‘Ik ben dag en nacht
samen met de kleine jongen, dus ik weet
precies wat hij bedoelt met zijn verschillende goohs en gaahs en wat hij nodig
heeft.’ ‘Weet je’ zei de vrouw terwijl ze
hardop nadacht, ‘Ik dacht hieraan toen ik
aan het bidden was. God weet wat wij, Zijn
kinderen, van Hem willen, zelfs al is onze
taal niet perfect of kennen we niet goed
genoeg Hebreeuws, of begrijpen we niet
wat we bidden, zolang we maar oprecht
tot Hem bidden, luistert Hij naar ons.’

Dit verhaal is vertaald uit het Engels.
Bron: Shoshannah Brombacher
www.chabad.org/library/article_
cdo/aid/701016/jewish/SpeakClearly-Please.htm

De Joodse man had een
mooi gesprek met de rab-
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OP EEN RIJTJE
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Wat voor soort stenen slijpt de opa van Roos?
Hoe heet de Israëlische organisatie die
meervoudig gehandicapte kinderen verzorgt?
Waar woonde Tass Saada toen de Zesdaagse
Oorlog uitbrak?
Door welk wild dier werd het huiswerk van
Elad Koshiko opgegeten?
In welke taal is het Joodse ochtendgebed?
Welke Perzische koning besluit als eerste
dat het Joodse volk terug mag keren naar
eigen land?

1 2
De antwoorden van de puzzel staan in deze TOV!.
Wanneer je de antwoorden goed hebt ingevuld,
staat er in de gekleurde rij iets dat te maken heeft
met het thema van deze TOV!. Stuur je antwoord
voor 20 oktober 2020 naar info@tovclub.nl, dan
maak je kans op een prijs. Vergeet niet je naam,
leeftijd en adres te vermelden!

Meer weten?
LEUK WEETJE!
Afgelopen jaar heeft het in Israël veel geregend, maar Israël kent ook droge periodes en daarom moet men zuinig met het
water omgaan. Wist je dat Israël het land
is dat het meeste afvalwater recyclet?
Heel veel landen zien Israël daarin als een
groot voorbeeld.

Wil je lid worden van de Tov!Club? Wil je
meer weten over geld ophalen voor Aleh?
Lijkt het jou leuk om in jouw klas een les
te krijgen over het Jodendom? Of wil je
iets vragen? Je kunt ons op veel manieren
bereiken. www.tovclub.nl
Een gift voor de TOV!Club kan overgemaakt
worden naar: NL42ABNA0406954380
De TOV!Club is de kinderclub van de
Stichting Christenen voor Israël.
www.cvi.nl.
/jijbenttov
@jijbenttov
info@tovclub.nl

