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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:
 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.
 Alles wat nodig is om punt a.) te verwezenlijken. Dit heeft voornamelijk te maken
met voorlichting van christelijke gemeenten in Nederland en fondsenwerving.
 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 2017:
In het Bestuursverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit 2017 weergegeven.
Statutaire naam: Stichting Steward to Joseph.
Oprichtingsplaats: Alphen aan den Rijn.
Vestigingsplaats: Brandwijk.
Rechtsvorm: Stichting.
Het bestuur bestond in 2017 niet helemaal uit dezelfde personen als in 2016, er
hebben twee wijzigingen binnen het bestuur plaats gevonden.
Marcel en Bert-Jan hebben in 2017 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
Christian Verwoerd

Sjoerd de Vries heeft begin 2017 zijn functie als bestuurslid neergelegd. Wij willen
hem hartelijk bedanken voor zijn vele jaren trouwe inzet en wijze besluitvaardigheid.
In zijn plaats hebben we Christian Verwoerd bereid gevonden om toe te treden tot het
bestuur. Voorlopig voor 1 jaar als proefperiode en daarna door hem te bezien om er
een eventueel vervolg aan te geven.
Marcel Klerks en Bert-Jan Schuurman waren in 2017 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 2017 hebben we 2 reizen
gemaakt naar Israël.
De eerste betrof een outreach o.l.v. Marcel Klerks waarvan het (internationale) team
bestond uit een totaal 33 van personen. Deze outreach vond plaats in maart. Maar liefst
acht nationaliteiten waren in dit team vertegenwoordigd.
We hebben het evangelie van Yeshua mogen delen in Jeruzalem, Haifa, Tel Aviv en
Ashdod en waren bij 2 militaire bases. Ook konden we bemoedigen bij padvinders in
Afula, waar we met de leidinggevenden en enkele teenagers ook het evangelie konden
delen. Vijf Joodse mensen en een Engelsman gaven hun leven aan Yeshua.
Van eind augustus tot begin november was Bert-Jan in Israël, waar hij twee teams
heeft geleid. Het eerste team was gedurende het Bazuinenfeest en het tweede team was
er met het Loofhuttenfeest. In de resterende periodes heeft hij ook de liefde van
Yeshuah op praktische wijze kunnen uitdragen. Onder meer naar een wat oudere man,
die leed onder depressie en meerdere pogingen tot zelfdoding had gedaan. Tijdens alle
outreaches hebben we weer veel materiaal kunnen uitdelen en met mensen kunnen
bidden. Zelfs in de orthodoxe wijken Geula en Meah Shearim in Jeruzalem werd
wederom meer openheid t.a.v. Yeshua ervaren.
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Ook waren we het afgelopen jaar weer aanwezig bij de EXPO op de
pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen.
Marcel heeft nog enkele spreekbeurten gegeven in Nederland, in Nieuw Lekkerland en
Nijmegen.
Tevens zijn in 2017 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.
Ook in 2017 kreeg Bert-Jan Schuurman een vast maandelijks salaris, waarvan de
administratie verzorgd wordt door Adminterim Accountancy Office.
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 op een laag pitje verder. De opbrengst van
deze CD’s is geheel ten goede gekomen aan de stichting.
In 2017 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 2017.








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
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 2017:
Balans per 31 december 2017 (in euro’s):
31-12-17

01-01-17

13.845,30
______ _
13.845,30

9.293,17
_____ _
9.293,17

9.293,17
4.552,13
13.845,30

9.293,17
0,00
9.293,17

________
13.845,30

________
9.293,17

Activa:
ABN-Amro Bank:
Totaal:

Passiva:
Vermogen:
Resultaat boekjaar:

Totaal:
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Financieel overzicht 2017 (in euro’s)
Giften en collecten:

24.084,67

Algemene kosten en vergoedingen:
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:
Gestelde reserves

5.054,79
13.830,87
646,88
2.500,00
22.032,54
________
2.052,13

Resultaat:

Begroting 2018 (in euro’s)

Giften en collecten:

22.500,00

Vergoeding Veldwerkers:
Algemene kosten:
Onkosten Veldwerkers
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:

3.500,00
1.000,00
500,00
17.000,00
500,00
22.500,00
________
0,00

Resultaat:
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Activiteiten 2017 t.b.v. de doelstellingen 2017:
 Outreaches.
In 2017 hebben de volgende outreaches plaatsgevonden:
 Maart. De grote internationale outreach, bestaande uit 33 personen uit acht verschillende landen
o.l.v. Marcel Klerks.
 September (tijdens Bazuinenfeest). Deelname: Rick Meerkerk, Roeland Luitwieler, Paul
Oldekalter, o.l.v. Bert-Jan Schuurman.
 Begin oktober (tijdens Sukkot). Deelname: Johan de Vos, Marcel Butijn, Juan de Ruiter, Cathy
Reed (uit de V.S.) o.l.v. Bert-Jan Schuurman.
Het evangelie werd veelvuldig gedeeld. Verschillend materiaal (N.T, getuigenisboekjes en literatuur met
profetieën) werd uitgereikt. Discipeling en bemoediging kunnen doen gedurende de langere periode.
 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. 2017 is echter wel het laatste jaar waarin de
inzameling plaats heeft kunnen vinden, omdat de broeder die de inzameling met zijn vrouw verzorgde
overleden is. De weduwe heeft aangegeven het werk niet alleen voort te kunnen zetten.
 Spreekbeurten.
In 2017 Mocht Marcel in Nieuw-Lekkerland en in Nijmegen spreekbeurten verzorgen.
 Samenwerking in 2017.





Bill Rogers, vertegenwoordiger van de Messiaans gemeente Pniel in Tiberias.
Bible Experience Jeruzalem.
Israël Iluz, evangelist en church planter in Galilea
Paul Marina, Arabische Christen en evangelist in Haifa.
 De drukkerij “Keren Ahvah Meshihit” waar een groot gedeelte messiaanse lectuur in Israël wordt
gedrukt. Ook het afgelopen jaar hebben we weer een grote hoeveelheid materiaal dat we uitdelen
van hen ontvangen.
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Beleidsplan 2018:
Outreaches:
Ook in 2018 zullen er D.V. een aantal outreaches plaatsvinden:
 De “grote, internationale” zomeroutreach, die DV 18 - 30 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 geofferd werd tijdens dit Bijbelse feest.
 We bidden voor een outreach in het najaar onder leiding van Bert-Jan ten tijde van het
Loofhuttenfeest.
 Ook een late outreach in December of evt. eerder, vlak na de zomer 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.
 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).
 Jews for Jesus, Asaf Pelled
 Drukkerij “Keren Ahvah Meshihit” te Jeruzalem
 Israël Iluz, evangelist en church planter in Galilea
Inzameling:
De inzameling van goederen in omgeving Alphen is gestopt vanwege het overlijden van de man die dit
verzorgde.
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.
Er zijn plannen om i.s.m. Christian Verwoerd en de band AHAVA een praise-avond te organiseren,
waarbij we ook zullen delen vanuit Gods Woord en getuigenissen zullen geven van Gods werk in Israël.
Overige:
In 2017 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 2018 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!
“Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE
opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.“
(Jes. 60:1-3 S.V.)
“Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven),
dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de
goddeloosheden afwenden van Jakob.
En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.“
(Rom. 11:25-27 S.V.)
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