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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:
1. 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.
2. Alles wat nodig is om punt a.) te verwezenlijken. Dit heeft voornamelijk te maken
met voorlichting van christelijke gemeenten in Nederland en fondsenwerving.
3. 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 2016:
In het Bestuursverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit 2016 weergegeven.
Statutaire naam: Stichting Steward to Joseph.
Oprichtingsplaats: Alphen aan den Rijn.
Vestigingsplaats: Brandwijk.
Rechtsvorm: Stichting.
Het bestuur bestond in 2016 uit dezelfde personen als 2015, er hebben geen
wijzigingen binnen het bestuur plaats gevonden.
Marcel en Bert-Jan hebben in 2016 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 2016 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 2016 hebben we vier
reizen gemaakt naar Israël.
De eerste betrof een outreach o.l.v. Marcel Klerks waarvan het (internationale) team
bestond uit een van totaal 30 personen. Deze outreach vond plaats in maart. Maar liefst
vijf nationaliteiten waren in dit team vertegenwoordigd.
De volgende plaatsen hebben we bezocht: Tel Aviv, waar het team een korte
toerusting ontving van de evangelist Jacob Damkani, vervolgens Haifa, Eilat, Ashdod,
Tiberias en uiteraard Jeruzalem.
De manier waarop Joodse mensen naar Yeshua kijken is significant aan het
veranderen. Zelfs in de orthodoxe gemeenschap lijken de harten van steen zacht te
worden. De openheid voor Yeshua neemt toe, de takken van de vijgenboom beginnen
uit te spruiten. De gesprekken waren zeer gezegend en we hebben tal van boekjes,
flyers en ook Nieuwe Testamenten kunnen uitdelen.
De 2e outreach maakte Bert-Jan met een broeder (Jefferie Lammers) van 5 t/m 17 juni.
Ook nu ervaarden we openheid en door God gearrangeerde ontmoetingen. Een heel
mooi moment was met Shavuot (Pinksteren). Na afloop van een lezing van een rabbijn
gingen we met hem in gesprek. Het kwam ons voor dat deze man heel dicht bij is. De
principes die hij tijdens zijn redevoering ten gehore bracht leken bijna één op één
uitspraken van Yeshua Zelf. Verder hadden we het voorrecht om een zuster uit
Duitsland te dopen en konden we aan veel gelovigen de principes van Gods Woord
uitleggen evenals Zijn plan met Israël en de wortels van ons geloof.
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De derde outreach vond plaats in het najaar (van 28/10 t/m 11/11). Hieraan namen
Arie van Ooijen, Jan Romijn, Juan de Ruyter en Bert-Jan Schuurman deel. We
verbleven in Tel Aviv, Jeruzalem en voor de eerste keer Be'er Sheva. Opnieuw zagen
we hoe de HERE de sluier van Zijn volk aan het wegnemen is. En niet alleen het
Joodse volk. Zo spraken we o.a. met twee Arabische meisjes (moslima's) in de
Graftuin. Ze hadden liefde voor het Joodse volk, waardoor we erg aangeraakt werden.
Zij ontvingen een Nieuw Testament, evenals een Arabische jongen later in de oude
stad. In Be'er Sheva bezochten we het ziekenhuis, waar we op de kinderafdeling
zowel patiëntjes, ouders als verplegend personeel bemoedigden met liederen. Ook
zochten we een paar keer mensen op, die we op eerdere reizen hadden ontmoet.
De vierde outreach werd gedaan door vijf personen: Johan de Vos, Kors Fontijn, Eric
Dekkers, Margriet van Rijn en Bert-Jan. Tijdens deze reis verbleven we in Tel Aviv,
Be'er Sheva en Jeruzalem. We hadden veel mooie gesprekken, waarbij mensen soms
tot tranen toe waren bewogen. Ook bezochten we een aantal militaire bases. Op een
daarvan, op een steenworp afstand van Gaza, verbleven we maar liefst tweeënhalf uur.
We kregen een rondleiding en een hoop technische informatie over een tank. We
zeiden dat we meer geïnteresseerd waren in hen zelf en konden voor de soldaten
bidden. We deelden getuigenissen, een aantal Nieuwe Testamenten en bemoedigden
hen met liederen. Gedurende de laatste outreach hebben we maar liefst 10 (een
volheid) Joodse mensen ontmoet, die Yeshua erkennen als Messias en hun Heer.
HalleluYah!!
Verder is Bert-Jan dit jaar weer een langere periode, samen met een andere evangelist,
in India geweest. Daar zijn o.a. zieken – en – weeshuizen bezocht, grote
evangelisatiecampagnes gedaan, waarbij velen tot geloof kwamen. We mochten
mensen dopen en hebben lesgegeven op een Bijbelschool, waarbij we onder andere de
‘moadim’ (Gods vastgestelde feesttijden) hebben onderwezen. Ook aan kerkleiders
hebben we kunnen onderwijzen aangaande Gods plan met Israël.
Tijdens Pinksteren hebben we voor de vierde keer deelgenomen aan de EXPO bij de
conferentie Opwekking in Biddinghuizen. Hierbij hebben een aantal mensen te kennen
gegeven te willen deelnemen aan één van de outreaches.
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 2016 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.
Sinds januari 2016 krijgt Bert-Jan een vaste maandelijks salaris, waarvan de
administratie verzorgd wordt 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. De laatste cd van de tweede
druk werd eind 2015 verkocht. Daarom werd in 2016 besloten nog een derde druk te
laten persen. De opbrengst van deze CD’s is geheel ten goede gekomen aan de stichting.
In 2016 heeft het bestuur in totaal 2 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 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•

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 plaats heeft gevonden 28-03-2016
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 2016:
Balans per 30 december 2016 (in euro’s):
30-12-16

01-01-16

9.293,17
________
9.293,17

11.686,84
________
11.686,84

11.686,84
- 2.393,67
9.293,17

11.686,84
0,00
11.686,84

________
9.293,17

________
11.686,84

Activa:
ABN-Amro Bank:
Totaal:

Passiva:
Vermogen:
Resultaat boekjaar:

Totaal:
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Financieel overzicht 2016 (in euro’s)
Giften en collecten:

23.168,71

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

6.486,76
17.211,54
1.364,08
500,00
25.562,38
________
-2.383,67

Resultaat:

Begroting 2017 (in euro’s)

Giften en collecten:

22.500,00

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

3.500,00
1.000,00
500,00
15.000,00
500,00
1.000,00
21.500,00
________
1.000,00

Resultaat:
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Activiteiten 2016 t.b.v. de doelstellingen 2016:
1.) Outreaches.
In 2016 hebben de volgende outreaches plaatsgevonden:
•
Maart. De grote internationale outreach, bestaande uit 30 personen uit vijf verschillende landen.
•
Juni. Outreach door Bert-Jan Schuurman en Jefferie Lammers.
•
Oktober/November. Outreach met Arie v. Ooijen, Jan Romijn, Juan de Ruyter en Bert-Jan.
•
December. Outreach met Johan de Vos, Kors Fontijn, Eric Dekkers, Margriet v. Rijn en Bert-Jan.
Iedere keer weer, wanneer we in het land zijn bemerken we een nieuwsgierigheid t.a.v. Yeshua en gaan
de harten open. Mensen worden geroerd, aangeraakt door de Heilige Geest en zijn soms tot tranen
bewogen. Regelmatig kunnen we ook met mensen bidden.
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 en Israel.
3.) Spreekbeurten.
In 2016 Mocht Marcel in Nieuw-Lekkerland en in Alphen aan den Rijn spreekbeurten verzorgen. Dit
moest de toehoorders aansporen om:1. zich nog meer met Gods Woord bezig te houden en alert en
waakzaam te zijn; 2. Zich bereidwillig op te stellen voor de leiding van Gods Geest: 3.Israel; het land en
het volk nog duidelijker te mogen zien in het licht van Bijbelse profetie.

4.) Samenwerking
•
Tijdens Opwekking 2016 mocht de stichting een stand bemannen en daar werd een geweldige
zegen ervaren. Daarom zal de stichting voor het jaar 2017 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)
•
De drukkerij “Keren Ahvah Meshihit” waar een groot gedeelte messiaanse lectuur in Israël wordt
gedrtukt. Het afgelopen jaar hebben we het meeste van het materiaal dat we uitdelen van hen ontvangen.

5.) Donaties:
In 2016 is één donatie gedaan aan een stichting in Israel, ten behoeve van Evangelisatie en praktische
hulp, namelijk aan “Heart of God Ministries”. Deze donatie staat vermeld onder ‘ondersteuningen
stichtingen en gemeenten in IL’ van het financieel overzicht.
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Beleidsplan 2017:
Outreaches:
Ook in 2017 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.
• We bidden voor een outreach in het najaar, waarbij Bert-Jan langere tijd in Israël zal verblijven en
er twee maal een team zal begeleiden.
• Ook een late outreach in December staat op de gebedslijst.
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 2017.
• Gemeenten in Israel: Ariel (Fam. Ortiz), Jerusalem Assembly (Menno Kalisher) & Pniel in
Tiberias (Bill Rogers en Yaniv Campi) 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
• Drukkerij “Keren Ahvah Meshihit” te Jeruzalem
Inzameling:
Gedurende het gehele jaar loopt de inzamelingsactie ten behoeve van de allerarmste Joodse mensen in
Oekraïne en Israel.
Spreekbeurten:
Wij komen graag bij u langs om te vertellen over het werk dat wij mogen doen in Gods Koninkrijk en/of
te onderwijzen vanuit Zijn Woord in uw gemeente, huis – of – studiekring en jeugdgroepen.
Marcel hoopt dit jaar weer enkele spreekbeurten te mogen verzorgen in Nieuw-Lekkerland en andere
gemeenten waarmee kontakt is.
Verder is Bert-Jan bezig met de planning van een tour in samenwerking met zanger Christian Verwoerd.
Overige:
In 2016 is ook het getuigenisboekje: “Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus” in
gemeentes en bij EXPO (Opwekking) verspreid. Het werk van Steward to Joseph wordt o.a. op deze
manier onder de aandacht gebracht van gelovigen en moedigt wellicht mensen aan om deel te nemen aan
een van onze outreaches.
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Tot slot:
Alle dank, lof en eer aan onze Heer en Heiland, Yeshua, Die ons door Zijn Geest in staat heeft gesteld om
dit prachtige werk te doen. Hij is het die de harten opent en naar Zich toe trekt. We zien dan ook uit naar
hetgeen we ook in 2017 weer mogen doen, in de hoop en de verwachting dat er opnieuw een toename aan
open harten zal zijn en Joodse mensen tot de erkenning zullen komen, dat Yeshua de Messias en Koning
van Israël is en de Redder van de wereld.

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!

“Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeen brengen. Ik zal rein water op u
sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
Dan zal Ik u een nieuw hartgeven en een nieuwe Geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van
steenuit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste
geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en
ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ik
zal een God voor u zijn.”
(Ezechiël 36:24-28)
“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten,
dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, dan weet u
dat de het nabij is, voor de deur.”
(Mattheüs 24:32-33)
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