Vrijwilliger in Jeruzalem…
Er zijn veel momenten in de Joodse historie, die de relatie tussen Joden en Christenen
onderstrepen; van de dagen van de Vroege Kerk af tot op de dag van vandaag. Deze zijn
bevlekt met verdeeldheid en stilzwijgen, evenals anti-semitistische standpunten die de kerk
zijn ingeslopen. Christian Friends of Israël-Jeruzalem(CFI) werd opgericht om het
eeuwenlange anti-semitisme in de kerk tegen het Joodse volk te keren.

CFI, een Christelijke organisatie gegrondvest in Jeruzalem, werd in 1985 opgericht om
mensen in Israël met praktische middelen te troosten en te ondersteunen en om Christenen
over de hele wereld bewust te maken van Gods plan met Israël en de verantwoordelijkheid
van de kerk naar de Joodse bevolking. Maar ook om de Joodse bevolking onze
betrokkenheid met hen te tonen.

Zoals de naam ‘’Christian Friends’’ al zegt, biedt CFI ook Christenen talrijke mogelijkheden
om de uiting van Gods liefde en goedheid te zijn, relaties en blijvende vriendschappen
tussen Joden en Christenen op te bouwen, zowel in Israël als over de hele wereld.

Johannes 15:16 herinnert ons eraan dat de Heer Zijn discipelen vertelde: ‘’Jullie hebben Mij
niet uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht…’’

Ons personeel bestaat uit vrijwilligers en betaalde werknemers. Als een bij Amutahgeregistreerde Christelijke non-profit organisatie, kan CFI legaal alleen Israëli’s in dienst
namen en betalen.

Voordelen voor vrijwilligers
Zowel korte- als lange termijn vrijwilligerswerk zijn mogelijk in onze Jeruzalemse locaties, op
het Hoofdkantoor en in het Distributiecentrum. Vrijwilligerswerk in het Distributiecentrum is
praktisch werk: het helpen van immigranten met kleding en huishoudelijke artikelen die
nodig zijn voor een nieuw huis, en artikelen zoals telefoons, internet etc. Om op het
Hoofdkantoor te werken zijn administratieve en technische vaardigheden vereist op het
gebied van media, boekhouden en administratie.

De voordelen voor lange-termijn vrijwilligers zijn : Gedeelde woning, maandelijkse buskaart,
warme lunch tijdens de werkweek en een basis-zorgverzekering. Lange termijn vrijwilligers
zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van visa, vliegtuig-retour, eten, openbare
voorzieningen en persoonlijke diensten zoals telefoon, mobieltje, internet etc.
Lange-termijn overeenkomsten zijn voor ten minste 24 maanden.

Korte-termijn vrijwilligers krijgen een buskaart en indien gewenst een warme lunch tijdens
de werkweek. Korte-termijn vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen
reisuitgaven van en naar Israël, evenals onderdak of verblijfskosten tijdens hun verblijf in
Israël. Korte-termijn vrijwilligers doen vrijwilligerswerk voor een periode van minder dan 2
jaar.

Vrijwilligerswerk voor CFI is geen vakantie, maar een opdracht van God om Zijn beloften te
vervullen, toegewijd om de loop te lopen en hun taak te volbrengen.
In Jeruzalem is er veel te ontdekken op gebied van taal en cultuur. Vrijwilligers zullen ook de
unieke kans krijgen om de vele plaatsen in en rondom Jeruzalem te bezoeken, zoals de Oude
Stad, en om Israël te ontdekken van de Negev tot En Gedi, het meer van Galilea, de Golan en
de berg Hermon.

We nodigen je uit om bij CFI te komen als vrijwilliger in Jeruzalem, of als vrijwilliger in één
van onze CFI’s Internationale Vertegenwoordiging Kantoren over de hele wereld. Als een
Christelijke vriend van Israël speel je een vitale rol om de scheiding tussen de Christenen en
de Joden af te breken.
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