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Contact: Marcel Klerks email: stewardtojoseph@yahoo.com  
Secretariaat: t.n.v. A.L.J. van Ooijen, Wilheminalaan 69, 3381 BN Giessenburg 

email:arievanooijen@hotmail.com 
ABN/Amro: 448.774.372 KvK: 28097162 

Giften en schenkingen in de vorm van legaten zijn van harte welkom. Deze zijn ANBI geregeld. 
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Samenvatting van de doelstellingen: 

 

a.) De verspreiding van het Evangelie van Yeshua de Messias (Jezus Christus) onder 

Joden en Arabieren in Israel door middel van ‘outreaches’. Tijdens deze zgn. 

outreaches worden traktaten, boeken en Bijbels in de taal van de lezer uitgedeeld. 

Ook worden de mensen bereikt met het evangelie door middel van zang. 

b.) Alles wat nodig is om punt a.) te verwezenlijken. Dit heeft voornamelijk te maken 

met voorlichting van christelijke gemeenten in Nederland en fondsenwerving. 

c.) Het ondersteunen van arme Joodse mensen, zowel in Israel als daarbuiten door 

middel van het verzamelen en uitdelen van kleding, schoeisel en diverse 

baby/kinderartikelen. 
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Bestuursverslag 2013: 

In het bestuursverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit 2013 weergegeven. 

 

Statutaire naam: Stichting Steward to Joseph. 

Oprichtingsplaats: Alphen aan den Rijn.  

Vestigingsplaats: Giessenburg. 

Rechtsvorm: Stichting. 

 

Het bestuur bestond in 2013 uit één persoon minder dan in 2012. Er hebben in 

2013 ook enige wijzigingen binnen het bestuur plaatsgevonden. In het afgelopen jaar 

heeft vanwege het overlijden van oud secretaris en penningmeester, Dhr. B van 

Deuren, een formele wijziging van het bestuur plaatsgevonden en deze is verder ook 

geregeld bij de KvK. Broeder Bert van Deuren heeft in de weken voor zijn overlijden 

zijn taken als penningmeester en secretaris overgedragen aan dhr. A.L.J. van Ooijen. 

Verder heeft dhr. S. de Vries zijn voorzitterschap over gedragen aan dhr. M. Moerland. 

De andere leden van het bestuur waren daarmee van harte akkoord. Ook deze wijziging 

werd begin 2013 formeel vastgelegd bij de KvK. Daartoe werd reeds een 

bestuursvergadering belegd op 5 februari 2013. Omdat Dhr. De Vries heeft aangegeven 

terug te willen treden uit het bestuur zullen wellicht twee nieuwe bestuursleden worden 

gezocht om plaats te nemen in het bestuur van de stichting. 

Marcel en Bert-Jan hebben in 2013 in het veld weer zeer nauw samengewerkt, 

alsook in het vervaardigen van de periodieke nieuwsbrieven. 

 

Het bestuur bestaat heden uit de volgende personen en hun functies: 

 

* Voorzitter:     Sjoerd de Vries 

* Secretaris / Penningmeester:  Arie van Ooijen 

* Bestuurslid:     Martin Moerland 

 

Marcel Klerks en Bert-Jan Schuurman waren in 2013 als veldwerkers vooral 

degenen die binnen de stichting het praktische werk hebben gedaan. Zij hebben de 

dagelijkse taak op zich genomen om de outreaches te organiseren en hebben diverse 

keren de leiding over de evangeliserende groepen in Israel gehad. In 2013 hebben de 

veldwerkers 4 grotere outreaches geleid in Israel, waarvan tweemaal een periode van 3 

maanden aaneen. 

De familie Klerks, heeft in het afgelopen jaar tijdens verschillende Israel 

bijeenkomsten in Zwitserland de aanwezigen mogen voorgaan in lofprijs en aanbidding 

voor onze Heere Jezus d.m.v. Hebreeuwse liederen. Ook mocht Marcel een 

bemoedigingsreis voorbereiden en leiden in samenwerking met de GGT en met broeder 

en vriend Phil uit de USA.  

Bert-Jan Schuurman heeft in 2013 diverse outreaches mogen leiden, alsook actief 

aan deel mogen nemen, tot grote tevredenheid van de deelnemers en tot eer van God. 

2013 was voor hem een gezegend jaar, waarin hij het voorrecht mocht genieten 

om een  aantal keren in Israël het goede nieuws te verkondigen. Zo mocht hij in het 

voorjaar van half maart t/m half juni samen met een broeder 3 maanden het land 
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doorkruisen en op basis van relatie werken. Door Gods genade mag hij zeggen dat het 

een vruchtbare periode is geweest waarin regelmatig contact geweest is met 

verschillende mensen; o.a. een orthodoxe Joodse jonge man, die uiteindelijk ook tot 

geloof is gekomen.  

Ook  de zomer outreach was zeer gezegend. Marcel en Bert-Jan mochten 

leidinggeven aan een internationaal team van 22 personen. Ook hierin mochten zij het 

Joodse volk tot zegen zijn. Ook voor de deelnemers was het een reis tot opbouw. 

Daarnaast is hij ook vanaf 18 november in Israël geweest tot en met 18 januari 2013. 

Tijdens deze twee maanden zijn er twee teams geweest, die ieder zo’n anderhalve week 

m.n. in Jeruzalem het evangelie hebben verkondigd. De rest van deze periode is samen 

met 1 van de deelnemers doorgebracht om nazorg te geven en opnieuw op basis van 

relatie te laten zien wie Yeshua is door woord en daad. 

Verder is er een samenwerkingsverband met een aantal gemeentes, die bij iedere   

outreach sterker wordt en waar de teams ook iedere keer worden voorzien van 

evangelisatiemateriaal. Zo werkte men in Jeruzalem samen met The Jerusalem 

Assembly en Voice in the Wilderness. En in Tiberias met de Pniël gemeente. Ook in 

Eilat begint er een warme relatie te ontstaan met een kleine groep Messiaanse 

gelovigen, die daar een profetische gebedsbediening hebben met de visie om ook Eilat 

te bereiken met het evangelie. Hierbij wordt gedacht aan (en gebeden voor) Messiaans 

outreachcafé op de promenade bij het strand. Verder werkte men regelmatig samen 

met Arabische christenen in Haifa (Paul Marina; evangelisten) en Bethlehem (Milad 

Khoury, evangelist wiens vader de Bible Society leidt in  Judea en Samaria) 

Verder hebben Marcel en Bert-Jan enkele spreekbeurten vervuld in gemeenten of 

Bijbelkringen om medechristenen bekend te maken met de noodzaak van de 

verspreiding van het Evangelie onder het Joodse volk.  

Tevens zijn in 2013 weer 3 uitgebreide nieuwsbrieven verzorgd om de achterban 

van de stichting perfect op de hoogte te houden van de lopende werkzaamheden en 

ontwikkelingen binnen de stichting. Sommige van de nieuwsbrieven werden ook  

vertaald in het Engels en in het Duits, om de buitenlandse achterban op de hoogte- en 

betrokken bij de stichting te houden. 

Ook in 2013 werd de Steward to Joseph promotiefilm getoond in diverse 

gemeenten. Door middel van deze film kunnen geïnteresseerden een beter beeld krijgen 

van wat een outreach in Israel praktisch inhoudt. Er zijn drie versies van de film 

beschikbaar, namelijk 10 minuten, 20 minuten en 30 minuten filmlengte. Hierin komen 

de acties die tijdens een outreach aan bod komen zeer betrouwbaar en uitdagend naar 

voren, ook om mensen te prikkelen om zelf deel te gaan uitmaken van zo’n mooie 

outreach in de nabije toekomst. 

Sinds januari 2011 krijgen Marcel en Bert-Jan een vaste maandelijkse onkosten 

vergoeding. Speciaal daarvoor heeft het bestuur zich ingezet voor het ontstaan van een 

‘thuisfront’ of ‘vriendenkring’. De bedoeling van deze vriendenkring is dat Marcel en 

Bert-Jan door middel van hun giften de ‘garantie’ hebben van een maandelijkse 

tegemoetkoming in de vaste kosten voor zichzelf en evt. hun gezin. Tijdens diverse 

spreekbeurten worden mensen nog steeds gevraagd om deel uit te gaan maken van deze 

achterban, ook in 2014. 
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Er zijn geen mensen in de stichting werkzaam die een salaris ontvangen. 

  

Arie van Ooijen en Aart de Bruijn hebben het beheer van de website verzorgd. 

De website is zowel in het Nederlands, het Duits als in het Engels te lezen. De 

nieuwsbrieven worden ook steeds op de website gezet, zij het met een kleine filtering 

van namen uit veiligheidsoverwegingen. 

 

Ook de verkoop van de CD Takumu gaat gestaag verder. Nadat in 2009 werd 

besloten om nog eens 500 extra exemplaren te laten produceren, is er tot op heden nog 

voldoende voorraad. De opbrengst van deze CD zal opnieuwe geheel ten goede komen 

aan de stichting. 

 

In 2013 heeft het bestuur in totaal 4 keer een vergadering belegd.  

 

De volgende punten kwamen op vrijwel iedere vergadering terug en betroffen 

ook de onderwerpen waar de nadruk voornamelijk op heeft gelegen in 2012. 

 

• De organisatie en uitvoering van de outreaches in Israel. 

• De maandelijkse update van Marcel en Bert-Jan’s bezigheden als veldwerkers. 

• De opbouw van het thuisfront ‘veldwerkers’. 

• De financiële situatie van de stichting. 

• Het verzorgen en distribueren van de nieuwsbrieven. 

• De verkoop van onze cd, ‘Takumu’. 

• Ondersteunende activiteiten in de vorm van spreekbeurten en film. 

• De opbouw van het bestuur en de bestuurlijke taken, nu dhr. Bert van Deuren  

vanwege zijn ziekte – en dhr. Sjoerd de Vries vanwege zijn leeftijd en verhuisplannen- 

hebben aangegeven hun taken over te willen gaan dragen aan de volgende generatie. 

 

Van iedere vergadering zijn aparte notulen gemaakt. Tevens is per vergadering een ‘to 

do’ lijstje gemaakt. Aan de hand daarvan heeft ieder bestuurslid- of veldwerker zijn 

taken uitgevoerd.
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Jaarrekening 2013: 

 

Balans per 31 december 2013 (in euro’s): 

 

     31-12-13   01-01-13 

Activa: 

 

ABN-Amro Bank:  19.798,31   10.437,45 

     ________   ________ 

Totaal:    19.798,31   10.437,45 
 

 

 

Passiva: 

 

Vermogen:   10.437,45   10.437,45 

Resultaat boekjaar:     9.360,86            0,00 

     19.798,31   10.437,45 

 

     ________   ________ 

Totaal:    19.798,31   10.437,45 
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Financieel overzicht 2013 (in euro’s) 

 

Giften en collecten:       31.846,73
*
 

  

Algemene kosten en vergoedingen:       7.266,53 

Evangelisatie en ondersteuning Israël:            12.596,41 

Informatie christelijke gemeenten:        1.622,93 

Ondersteuningen stichtingen en gemeenten in IL   1.000,00 

         22.485,87 

         ________ 

Resultaat:         9.360,86 
 

   
*
 Dit is inclusief een grote laatste gift van een gemeente die opgeheven werd in 2013 en Steward to 

Joseph daarvoor maandelijks steunde met een vast bedrag. 

 

 

Begroting 2014 (in euro’s) 

 

 

Giften en collecten:       25.000,00 

  

Vergoeding Veldwerkers:         6.000,00 

Algemene kosten:            1.000,00 

Onkosten Veldwerkers         1.500,00 

Evangelisatie en ondersteuning Israël:   16.500,00 

Informatie christelijke gemeenten:              2.500,00 

Ondersteuningen stichtingen en gemeenten in IL:     1.000,00 

          28.500,00 

 

         ________ 

Resultaat:        -3.500,00 
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Activiteiten 2013 t.b.v. de doelstellingen 2013: 

 
1.) Outreaches.   
In 2013 hebben er 4 outreaches plaats gevonden, namelijk:  

• 18 nov. 2012 t/m 18 jan. 2013 (met o.a. Ruben Bikker, Marcel Klerks, Berry Vlasman, 
Johan de Vos, Andreas v. Ooijen en Alwin Mouthaan.) 

• 17 t/m 29 mrt. 2013 (met Arie v. Ooijen, Rick Meerkerk en Arthur van Dooren.) 

• 10 t/m 24 aug. 2013 (zomeroutreach. Internationale groep met ca. 20 personen.) 
• 19 dec. 2013 t/m 3 jan. 2014 (met  Berry Vlasman en Jan Romijn.) 
Gedurende de outreaches hebben we met verschillende gemeentes mogen samen 
werken. O.a. met Meno Kallisher (Gemeente Jerusalem Assembly), Tony Simon 
(Gemeente Voice in the Wilderness), en Bill Rogers (Pniël Gemeente te Tiberias.) 
Bij elke outreach lijkt de openheid voor Yeshua onder het Joodse volk toe te nemen; 
zelfs onder orthodoxe Joden. Ook het bemoedigen van broeders en zusters (Joods en 
Arabisch) hebben we als een zegen mogen ervaren. 
 

2.) Inzamelingen ten behoeve van praktische ondersteuning:  
Het afgelopen jaar werden er veel hulpgoederen ingezameld. Dit werd gebracht naar een 
inzamelingsplek in Alphen aan den Rijn. Mensen in deze regio weten waar men met 
goede spullen naar toe kan. Men verteld het aan elkaar door, want het echtpaar dat de 
inzamelplek ter beschikking heeft gesteld, verwelkomt met regelmaat mensen die gevulde 
dozen en zakken komen brengen. Wanneer de verzamelruimte vol is komt Nachamoe 
Nachamoe Ami het ophalen en zorgt voor het transport naar arme Joodse mensen in 
onder andere Oost Europa. 
3.) Spreekbeurten. 
In januari:     Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland. 

                      Pinkstergemeente De Hoeksteen Alphen a/d/ Rijn  
                      Bijbelstudiegroep Pinkstergemeente Het Baken Alphen a/d Rijn 
                     Baptistengemeente Ichtus Alphen a/d/ Rijn 
                      Pinkstergemeente Nijmegen 
                      Evangelische Gemeente Jozua Nijmegen 
                      Jezus Redt Gemeente Gorinchem   

In augustus:  Ichtus gemeente Alphen a/d Rijn 
                  Pinkstergemeente Het Baken Alphen a/d Rijn  

4.) Samenwerking  

• Met stichting Israël en de Bijbel te Harmelen.  

• Tijdens Opwekking 2013 mocht de stichting een stand bemannen en daar werd een 
geweldige zegen ervaren. Daarom heeft de stichting voor het jaar 2014 weer 
aangemeld voor deelname. 

• Jerusalem Assembly (pastor Menno Kalisher). Voor nazorg aan nieuwe gelovigen.  

• Bill Rogers in Tiberias, als vertegenwoordiger van de Messiaans gemeente Pniel. 

• Yaniv Campi in Metula (Upper-Galilee) 

• Contact met Timo Niemeijer van Evang. Gem. Forward Grace in Zwijndrecht voor 
spreekbeurten in Bijbelkringen aangaande Gods plan met Israël.  

• Gem. de Graankorrel te Werkendam en Gem. de Koningshof te Andel staan nog niet 
open voor spreekbeurten. Met de Gem. Beth Shalom te Sleeuwijk zijn contacten. 

• Verder waren we aanwezig in een samenkomst over “motivatie evangelisatie in 
Israël”, georganiseerd door de Mess. Gem. Nieuw-Lekkerland. Dit vanwege de valse 
leer die rond gaat, dat het Joodse volk op een andere manier dan door Yeshua gered 
zal worden. Hier hebben we ook DVD’s (geschonken door I&B) kunnen verspreiden, 
over Joodse mensen die hun Messias vinden. 
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• In het verlengde hiervan ontvingen we een open deur om op Radio Israël uitleg te 
geven over en te getuigen van het werk dat Steward to Joseph in Israël mag doen. 

5.) Donaties: 
Verschillende donaties zijn in 2013 gedaan aan gemeenten in Israel, ten behoeve van 
Evangelisatie, namelijk aan Gemeente Shaar Ha Emek in Kiryat Tivon en aan de 
Messiaanse Gemeente in Ariel van David Ortiz. Deze staan vermeld onder 
‘ondersteuningen stichtingen en gemeenten in IL’ van het financieel overzicht.  

 

Beleidsplan 2014: 

 
Outreaches: 

Ook in 2014 zullen er D.V. een aantal outreaches plaatsvinden: 

• De “grote, internationale” zomeroutreach, die in augustus plaats vindt. 

• Er is een outreach gepland voor de periode eind maart, terwijl Bert-Jan dan weer drie 
maanden in Israel hoopt te verblijven om contacten verder uit te bouwen. 

• Er wordt nog nagedacht over 1 à 2 outreaches gedurende de feestdagen: 
o Pesach  
o Loofhuttenfeest 
o Chanoeka 

 

Samenwerking: 
De samenwerking met andere organisaties zal zich dit jaar verstevigen en uitbreiden. Gehoopt 
wordt dat er nieuwe samenwerkingsverbanden mogen ontstaan, waaronder met de stichtingen: 

• Israel en de Bijbel, die StoJ van literatuur zal voorzien voor de outreaches in 2014. 

• Gemeenten in Israel: Ariel (Fam. Ortiz), Jerusalem Assembly (Menno Kalisher) & Pniel in 
Tiberias (Bill Rogers en Yaniv Campi). T. Simon in Jerusalem (Voice in the Wilderness) 

• Paul Marina (evangelist in Haifa) en Milad Khoury (evangelist in Bethlehem). 
 

Inzameling: 
Gedurende het gehele jaar loopt de inzamelingsactie ten behoeve van de allerarmste Joodse 
mensen in Oekraïne en Israel. 

 
Spreekbeurten: 
Ook in de zomer van 2014 hoopt Marcel samen met Bert-Jan meerderen gemeenten en 
Bijbelstudiegroepen te mogen dienen met de wonderbaarlijke Woord van God met als thema 
‘Gods plan met Israel en het aandeel van de navolgers van de Heere Jezus, Yeshua daarin’.  
Deze presentaties dienen een tweeledig doel, namelijk: ten eerste medechristenen bekent te 
maken met Gods plan voor Israël en ten andere de oproep tot het deelnemen aan outreaches, 
dan wel de geestelijke en praktische steun hieraan te verlenen. 
 
Evangelisatie in Nederland onder Joodse jongeren: 
Door middel van het uitdelen van het boek van Jacob Damkani “Waarom ik” in hostels in 
Amsterdam. 
 
Overige: 
In 2014 zal de verwerking van het getuigenisboekje: “Want ik schaam mij niet voor het 
evangelie van Christus” klaar zijn. We zullen dit onder onze achterban en in christelijke 
gemeente verspreiden om zodoende ons werk verder bekend te maken. 

 
Tot slot: 
Wij zijn Heere Jezus enorm dankbaar voor alles wat we in 2013 mochten doen, in Zijn kracht en 
tot Zijn eer en verheerlijking. 2013 was voor de stichting een bewogen jaar, waarin we met 
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verdriet mee moesten maken dat broeder Bert van Deuren kwam te overlijden na een periode 
van pijnvolle ziekte. Onze troost is dat hij nu bij Zijn Heiland en Heer, Yeshua de Gezalfde, onze 
komende Koning mag zijn. Wat een betrokkenheid, dat hij enkele weken daarvoor het werk van 
het penningmeesterschap nog zo helder en duidelijk overdroeg aan Arie van Ooijen. 
We zijn blij dat Martin Moerland het voorzitterschap over wilde nemen van Sjoerd de Vries op 
diens verzoek, waarbij we meteen hopen dat Sjoerd de Vries nog lange tijd in het bestuur van 
de stichting wil blijven. 
 
Dit jaarverslag willen we passend afsluiten met een tekst uit Gods Woord: 

 
“En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke 
zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven 
staat: De dood is verslonden tot overwinning.  
Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?  
De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.  
Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.  
Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk 
van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere”.  

                  
      1 Kor 15:54-58 


