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Contact: Marcel Klerks email: stewardtojoseph@yahoo.com
Secretariaat: t.n.v. A.L.J. van Ooijen, Gijbelandsedijk 28A, 2974VD, Brandwijk
email:arievanooijen@hotmail.com
ABN/Amro: NL10 ABNA 0448 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 2015:
In het bestuursverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit 2015 weergegeven.
Statutaire naam: Stichting Steward to Joseph.
Oprichtingsplaats: Alphen aan den Rijn.
Vestigingsplaats: Brandwijk.
Rechtsvorm: Stichting.
Het bestuur bestond in 2015 uit dezelfde personen als 2014, er hebben geen
wijzigingen binnen het bestuur plaats gevonden.
Marcel en Bert-Jan hebben in 2015 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:
* Secretaris / Penningmeester:
* Bestuurslid:

Martin Moerland
Arie van Ooijen
Sjoerd de Vries

Marcel Klerks en Bert-Jan Schuurman waren in 2015 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. 5 Januari liep de winteroutreach ten einde, die al in December 2014 van start was gegaan (o.l.v. Bert-Jan
Schuurman). Hierover kunt u terug lezen in het jaarverslag van vorig jaar. In 2015
hebben we nog twee reizen gemaakt naar Israël. De1ste betrof een outreach (o.l.v.
Marcel Klerks) waarvan het team bestond uit een groep mannen en vrouwen van 16
t/m 70+; in totaal 22 personen, waarvan het grootste deel afkomstig was uit de U.S.
Maar ook Ghana, Mexico Zwitserland en uiteraard Nederland. Deze outreach vond
plaats van 19 Maart t/m 5 April. Gedurende deze outreach mochten we weer de
verlossing door Yeshua verkondigen en bemerkten we opnieuw een meer open
houding ten aanzien van Yeshua onder de Joodse bevolking; ja zelfs in de orthodoxe
gemeenschap. De 2e outreach vond plaats gedurende het Loofhuttenfeest (27
September t/m 8 Oktober) o.l.v. Bert-Jan. Dit team bestond uit 7 personen. 5
deelnemers kwamen uit Nederland, 1 uit Zwitserland en 1 uit de U.S. Hoewel de
outreach eindigde op 8 oktober, is Bert-Jan nog tweeënhalve week langer gebleven om
het volk extra te bemoedigen (de terroristische aanslagen begonnen aan het einde van
het Loofhuttenfeest), waardoor er ook weer veel openheid ontstond, wat tot hele
mooie, diepe gesprekken en ontmoetingen leidde.
Naast de twee outreaches hebben we verschillende andere activiteiten mogen
verrichten. Zo hebben we aan het begin van het jaar o.a. met Tu Bishwat (nieuw jaar
van de bomen) amandelboompjes geschonken (met de begeleidende tekst uit Jeremia
11:1, waarin God beloofd zijn Woord gestand te doen) aan de Joodse gemeenschap in
Amersfoort, Antwerpen en Parijs (Synagoge nabij de supermarkt, waar de gijzeling
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heeft plaats gevonden en 4 mensen om het leven kwamen). De Joodse gemeenschap
heeft dat als zeer bemoedigend ervaren en we mochten op deze manier het Licht van
Yeshua en Zijn liefde laten zien.
Daarnaast is er begin Februari ook nog een evangelisatie/bemoedigings-actie geweest
in Antwerpen met 6 broeders, waarbij we ook probeerden om Joodse mensen aan te
sporen om Aliyah (terugkeer naar Israël) te maken.
Verder was er op 12 Januari een opname bij Café Tinto van Family7, waar het werk
van Steward to Joseph onder de aandacht gebracht mocht worden. Deze mogelijkheid
ontstond naar aanleiding van een uitnodiging van Gideonreizen, die ook reizen naar
het Beloofde Land organiseert.
Op 1 Maart en 29 Oktober waren we vertegenwoordigd tijdens de pro-Israël
demonstratie in Den Haag.
Op 12 en 15 November mochten we het werk van Steward to Joseph belichten tijdens
een seminar van de stichting Weg uit Babylon in Maarn.
In de zomer is Bert-Jan samen met een broeder nog 5 weken in India geweest, om er te
evangeliseren, onderwijs te geven t.a.v. de Hebreeuwse wortels van het Christelijk
geloof en de Joodse gemeenschap te bezoeken. Doordat veel Israëli’s na hun diensttijd
veel reizen, kwamen we daar een behoorlijk aantal Joodse jongeren tegen, die we het
evangelie konden vertellen vanuit de Tenach (O.T.).
3 September namen Bert-Jan en Arie van Ooijen deel aan een evangelisatie-actie in
Zaltbommel, waarbij ook enige uitleg werd gegeven over de Hebreeuwse wortels en
het werk van Steward to Joseph werd belicht.
Verder waren er nog een aantal spreekbeurten. Te weten 6 Juni in de Messiaanse
Gemeente in Gouda (Bert-Jan) en op 3 Augustus in Lelystad in de VEG Reveill (BertJan).
Afgelopen jaar mocht ook een grote outreach georganiseerd worden. In maart voor 12
dagen. Samen met onze partner en vriend Phil J. uit de US kwam een groep van 23
welwillende verspreiders van het Evangelie van onze Here Jezus Christus, samen.
Amerika had de grootste aandeel, maar ook de Dominikaanse Republiek, Zwitserland,
Ghana, Mexico, en Nederland waren van de partij. De start van de outreach was in Tel
Aviv. De introductie konden wij in het hotel van Jacob en Elisheva Damkani houden.
En van daaruit konden wij onze eerste gesprekken voeren met Israeli's op de boulevard
en het strand van Tel Aviv. Meerderen waren al voor de tweede of zelfs voor de derde
keer meegekomen wat een team heel degelijk maakt. Zij hebben al ervaring opgedaan
in het Land, Israel, met de bewoners van het Land, Joden en Arabieren. Zij kennen de
Modus Operandi en zijn ook voor ons als leiders een grote ondersteuning bij het leiden
van het team met opmerkingen, ideeën en aanvullingen.
Ook in deze tijd konden wij samen werken met de lokale organisaties waaronder Jews
for Jesus, in Tel Aviv en Bill Rogers, van OM in Tiberias. Sinds het jaar 1948, het
onstaan van de staat Israel, zijn getuigenissen gehoord, van de verspreiding van het
Evangelie in het land, door Messianische Joden, die toen nog heel klein in getal
waren, slechts enkele tientallen. Nu zijn het er een paar duizend. De openheid onder de
Israeli's en ook onder zo gesloten ultra orthodoxe communie, blijkt verrassend groot te
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zijn. Het aantal gesprekken met ultra-orthodoxen op straat tijdens onze outreaches de
afgelopen 5 jaar, wordt groter.
Begin 2015 heeft Marcel deelgenomen aan de conferentie in Zurich met het Thema:
''De deken van het zwijgen doorbreken.'' Blijkbaar hebben veel Zwitsers voorouders
gehad die tijdens de tweede wereldoorlog, grenswachter waren. Daar hebben zij
ervaren hoe Joodse gezinnen die voor de Nazi's op de vlucht waren, het neutrale
Zwitserland wilden binnen komen. Hun werd op een bepaald moment de toegang
ontzegd en werden deze in opdracht van hogerhand, dienende soldaten en officieren,
getuige hoe de Nazi's deze Joodse gezinnen oppakten en wegvoerden naar een
concentratiekamp. In deze zwitserse gezinnen werd 2 generaties gelang over deze
ervaringen gezwegen. Op deze dag werd hierover informeerd, aanwezigen die hierin
herkenning zagen, werden tot boete doen geleid en openlijke bekentnis en banden
werden in de Naam van Jeshua verbroken. Hier waren ongeveer 150 mensen naar toe
gekomen. Marcel was deel van de lofprijs- en aanbiddingteam.
Tevens is de stichting het afgelopen jaar weer aanwezig geweest bij Wereld EXPO
op Opwekking van 22 t/m/25 Mei, waarbij zowel mensen konden worden aangespoord
(d.m.v. promotiefilmpjes) om na te denken over deelname aan een outreach, als ook
contacten met andere pro Israël organisaties mochten verstevigen. Verder zijn er
tijdens Opwekking weer CD’s en het getuigenisboekje van de stichting verkocht.
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 2015 weer 2 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/of in het Duits, om de buitenlandse achterban op de hoogteen betrokken bij de stichting te houden.
Sinds januari 2011 krijgt Bert-Jan een vaste maandelijkse onkosten vergoeding.
Speciaal daarvoor heeft het bestuur zich ingezet voor het ontstaan van een
‘vriendenkring’. De bedoeling van deze vriendenkring is dat Bert-Jan door middel van
hun giften de ‘garantie’ heeft van een geringe maandelijkse tegemoetkoming in de
vaste kosten voor zichzelf. Ditzelfde gold sinds 2011 ook voor Marcel. Halverwege
2014 heeft Marcel echter aangegeven dat wat hem betreft deze vergoeding voor hem
niet langer noodzakelijk was en deze is dan ook stop gezet.
In de loop van 2015 werd duidelijk dat Bert-Jan voortaan uitbetaald hoort te worden
door middel van een salaris. Enige tijd was er sprake van om dit samen met een andere
stichting te gaan doen, maar eind 2015 bleek dit toch niet zo te zijn. Besloten is om
vanaf januari 2016 de onkostenvergoeding om te zetten in een salaris, wat verzorgd zal
gaan worden door Adminterim Accountancy Office.
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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 ging gestaag verder. Nadat in 2009 werd
besloten om nog eens 500 extra exemplaren te laten produceren, is de laatste cd van deze
nieuwe partij eind 2015 verkocht. De opbrengst van deze CD’s is geheel ten goede
gekomen aan de stichting.
In 2015 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 2015.
•
•
•
•
•
•
•
•

De organisatie en uitvoering van de outreaches in Israel.
De maandelijkse update van Marcel en Bert-Jan’s bezigheden als 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
De stichtingsdag die DV zal gaan plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2016
Van iedere vergadering zijn aparte notulen gemaakt. Tevens is per vergadering in de
notulen een ‘to do’ lijstje gemaakt. Aan de hand daarvan heeft ieder bestuurslid- of
veldwerker zijn taken uitgevoerd.
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Jaarrekening 2015:
Balans per 31 december 2015 (in euro’s):
31-12-15

01-01-15

11.686,84
________
11.686,84

10.478,02
________
10.478,02

10.478,02
1.208,82*
11.686,84

10.478,02
0,00
10.478,02

________
11.686,84

________
10.478,02

Activa:
ABN-Amro Bank:
Totaal:

Passiva:
Vermogen:
Resultaat boekjaar:

Totaal:
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Financieel overzicht 2015 (in euro’s)
Giften en collecten:

16.475,14

Algemene kosten en vergoedingen:
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:
Ondersteuningen stichtingen en gemeenten in IL

3.254,96
10.712,43
648,13
650,80
15.266,32

* Openstaande betaling ondersteuning in Israel:

500,00
________
708,82

Resultaat:

Begroting 2016 (in euro’s)

Giften en collecten:

17.500,00

Vergoeding Veldwerkers:
Algemene kosten:
Onkosten Veldwerkers
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:
Ondersteuningen stichtingen en gemeenten in IL:

3.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
500,00
1.000,00
18.500,00
________
-1.000,00

Resultaat:
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Activiteiten 2015 t.b.v. de doelstellingen 2015:
1.) Outreaches.
In 2015 hebben de volgende outreaches plaatsgevonden:
• 19 Maart t/m 5 April. Deelname door 22 personen uit diverse landen
• 27 September t/m 8 Oktober (verlenging t/m 27 Oktober). Deelname Bert-Jan
Schuurman, Lorenzo Jiminez, Jonathan v/d Wal, Marcel Butijn, Gjalt Teeninga,
Kyra Goldman en Evelien Ebbens.
Gedurende deze outreaches hebben we opnieuw een toename aan openheid ten
aanzien van Yeshua ervaren. Mooie diepgaande gesprekken mogen voeren en veel
mogen bemoedigen, vanuit onze liefde voor het Joodse volk, die door Yeshua in ons hart
is gelegd. Samenwerking verliep met Meno Kallisher (Jerusalem Assembly), Bill Rogers
(Pniël Gemeente Tiberias) en de Bible Experience in Jeruzalem, die ons van
evangelisatiemateriaal hebben voorzien.
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.
• 6 Juni in MGN Gouda
• 3 Augustus VEG Reveill Lelystad
4.) Samenwerking
• Tijdens Opwekking 2015 mocht de stichting een stand bemannen en daar werd een
geweldige zegen ervaren. Daarom zal de stichting voor het jaar 2016 zich D.V. weer
aanmelden voor deelname.
• Jerusalem Assembly (pastor Menno Kalisher). Voor nazorg aan nieuwe gelovigen.
• Bill Roger, vertegenwoordiger van de Messiaans gemeente Pniel in Tiberias.
• Bible Experience Jeruzalem.
• Yaniv Campi. Evangelist in Galilea
• Paul Marina, Arabische Christen en evangelist in Haifa.
• Shaar-HaEmek. Mes. Gemeente in Mansiya alZabdah (Yizreël Valley)
• Er is nog steeds contact met Israël en de Bijbel te Harmelen, hoewel we niet meer zoveel
materiaal van hen afnemen, vanwege het gewicht in de bagage en we toch veel
materiaal in Israël zelf kunnen betrekken.
5.) Donaties:
In 2015 is één donatie gedaan aan een stichting in Israel, ten behoeve van
Evangelisatie en praktische hulp, namelijk aan Operatie Mobilisatie in Galilea en er is
een gift gegeven door middel van het aanbieden van amandelboompjes aan de Joodse
gemeenschap in Parijs om hen te troosten en te bemoedigen na de aanslagen eerder
in het jaar. Deze donatie & gift staan vermeld onder ‘ondersteuningen stichtingen en
gemeenten in IL’ van het financieel overzicht.
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Beleidsplan 2016:
Outreaches:
Ook in 2016 zullen er D.V. een aantal outreaches plaatsvinden:
• De “grote, internationale” zomeroutreach, die dit jaar in Maart plaats vindt zal precies
voor Pesach gehouden worden, wat een mooie opening geeft om Israel vanuit hun
welbekende feest de Heere Jezus uit te leggen als het Lam dat geoffert werd tijdens dit
Bijbelse feest.
• Verder hopen we nog 2 kleine outreaches te doen, waarvoor we momenteel bidden op
welk moment precies. De gedachte gaat uit naar oktober (rond het Loofhuttenfeest) en
ergens in december (rond het Chanuka feest).
Samenwerking:
De samenwerking met andere organisaties zal zich dit jaar verstevigen en uitbreiden. Gehoopt
wordt dat er nieuwe samenwerkingsverbanden die mogen ontstaan, waaronder met de
stichtingen:
• Israel en de Bijbel, die StoJ weer van literatuur zal voorzien voor de outreaches in 2016.
• 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)
en Shaar HaEmek in de Yizreelvalley
• Paul Marina (evangelist in Haifa) en Milad Khoury (evangelist in Bethlehem).
• Trumpet of Salvation Holland, mevrouw Tinie de Vegt.
• Jews for Jesus, de heer Asaf Pelled
Inzameling:
Gedurende het gehele jaar loopt de inzamelingsactie ten behoeve van de allerarmste Joodse
mensen in Oekraïne en Israel.
Spreekbeurten:
Momenteel staat er op 26 maart een spreekbeurt gepland in de Mes. Gem. in Nieuw Lekkerland
en 27 maart in Alphen a/d Rijn of Nijmegen. Verder is Bert-Jan bezig met de planning van een
tour in samenwerking met zanger Christian Verwoerd.
Overige:
In 2015 is ook het getuigenisboekje: “Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus”
in christelijke gemeenten en tijdens EXPO verspreid. Zo mag het werk van de stichting nog
bekender worden.
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Tot slot:
Wij zijn Heere Jezus enorm dankbaar voor alles wat we in 2015 mochten doen, in Zijn kracht en
tot Zijn eer en verheerlijking. We merken steeds meer openheid voor Messias Yeshua bij het
Joodse volk, wat ons enorm verheugd.
Voor wat het wel en wee betreft van de bestuursleden en veldwerkers van de stichting: In 2015
was het met de gezondheid van bestuurslid Sjoerd de Vries toch wel ‘kwakkelen’, terwijl zijn
vrouw Nannie de Vries ook met de gebreken van de ouderdom te maken heeft. We wensen hen
beiden beterschap voor 2016 en tevens hopen we dat Sjoerd de Vries, met zijn wijsheid en
ervaring, nog lange tijd in het bestuur van de stichting wil en kan blijven.
Verder werden we verblijd met de geboorte van een gezonde dochter bij Arie en Ferdina van
Ooijen op 3 december, genaamd Elior. Zij is hun 4e kindje.

Dit jaarverslag willen we passend afsluiten met een gedeelte uit Gods Woord, waarbij
onze gedachten en gebeden uitgaan naar het Joodse volk, voor hun bescherming,
shalom - en boven alles voor hun herkennen en aannemen van Messias Yeshua!
Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik
ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu,
wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe
hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven.
(Genesis 45:4 en 5)
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
(Openbaring van Yeshua 3:20)
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