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Contact: Marcel Klerks email: info@stewardtojoseph.com
Secretariaat: t.n.v. A.L.J. van Ooijen, Gijbelandsedijk 28A, 2974VD, Brandwijk email: info@stewardtojoseph.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 2020:
In het Bestuursverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit 2020 weergegeven.
Statutaire naam: Stichting Steward to Joseph.
Oprichtingsplaats: Alphen aan den Rijn.
Vestigingsplaats: Brandwijk.
Rechtsvorm: Stichting.
Het bestuur bestond in 2020 uit dezelfde personen als in 2019, er heeft geen wijziging binnen
het bestuur plaats gevonden. Wel heeft Bert-Jan in 2020 zijn functie als veldwerker neergelegd.
Marcel en Bert-Jan (onze veldwerkers) en andere vrijwilligers hebben in 2020 vanwege de
door de overheid opgelegde maatregelen en reisverboden naar Israël geen outreaches naar Israël
kunnen doen.
Het bestuur bestaat heden uit de volgende personen en hun functies:
* Voorzitter:
* Secretaris / Penningmeester:
* Bestuurslid:

Martin Moerland
Arie van Ooijen
Marcel Klerks

De coronacrisis leidde begin dit jaar tot gesloten grenzen van het land Israël, waardoor ook de reizen
van Steward to Joseph niet meer door konden gaan. Daarom heeft de Stichting meteen vanaf het begin
van deze crisis gezocht naar manieren om toch het evangelie en hulpgoederen bij Joodse mensen te
kunnen blijven brengen. Op die manier wilden we ook het geld van de sponsors onverminderd in
blijven zetten ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting
Daartoe hebben we gedurende de tijd dat we zelf het land niet in konden komen, 10 Stichtingen
uitgekozen die heel goed bij deze 3 doelstellingen aansluiten. Voor punt 1 hebben we gekozen om drie
stichtingen te ondersteunen die zich richten op online evangelisatie door middel van interviews,
onderwijs, allerlei korte en langere filmpjes en Bijbelvertalingen via internet. Eén van deze stichtingen
liet weten dat Joodse mensen nu vooral online zoeken naar Wie Yeshua is. Israel heeft intussen voor
de derde keer een volledige zgn. lockdown gehad, waarbij mensen vooral thuis moesten blijven.
Deze stichtingen die online evangeliseren zijn ook o.a. telefonisch bereikbaar voor follow-up, als
mensen daar behoefte aan hebben. We hebben bij het kiezen van de juiste stichtingen eerst zelf
onderzoek gedaan naar de mensen in deze stichtingen en de inhoud van wat zij verspreiden. Verder
hebben we vier stichtingen / gezinnen gesponsord die fysiek aanwezig zijn in Israel en daar wél het
Goede Nieuws kunnen blijven verkondigen. Ook hebben we een Boekdrukkerij gesponsord in Israël
die zowel evangelisatie literatuur als Bijbels drukt en veelal gratis ter beschikking stelt voor
evangelisatie doeleinden. Deze drukkerij heeft aan Steward to Joseph de afgelopen jaren ook veel
materiaal voorzien. Tenslotte hebben we twee stichtingen ondersteund die praktische en geestelijke
hulp bieden aan arme Joodse mensen in zowel Oost-Europa als in Israel.
Afgelopen jaar zijn we niet aanwezig geweest bij de EXPO op de pinksterconferentie Opwekking
in Biddinghuizen. Het plan is om dit voortaan eens per twee jaar te doen. Dat zou dus weer in 2021
zijn, mits dit vanwege de overheidsmaatregelen mogelijk zal zijn.
Verder zijn in 2020 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.
Niemand binnen de stichting ontvangt een vast salaris, uitkering of vergoeding.
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Dit jaar heeft Christian Verwoerd de website ge-update en het verdere beheer van de website
verzorgd. De website is zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen. De nieuwsbrieven worden
ook steeds op de website gezet.
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 2019 heeft het bestuur in totaal 3 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 2020.

 Opening met gebed en Bijbellezen
 De mogelijke organisatie en uitvoering van de outreaches in Israel.
 Dit jaar ook wie er alternatief ondersteunt konden worden met de ontvangen giften
 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.
 Ondersteunende activiteiten in de vorm van bijvoorbeeld 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 2020:
Balans per 31 december 2020 (in euro’s):
31-12-20

01-01-20

29.085,16
________
29.085,16

29.647,18
________
29.647,18

29.647,18
- 562,02
29.085,16

29.647,18
0,00
29.647,18

________
29.085,16

________
29.647,18

Activa:
ABN-Amro Bank:
Totaal:

Passiva:
Vermogen:
Resultaat boekjaar:

Totaal:
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Financieel overzicht 2020 (in euro’s)
Ontvangsten:
Giften en collecten:

28.686,85

Uitgaven:
Algemene kosten en vergoedingen:
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:

515,66
28.733,21
0,00

Totaal uitgaven:

29.248,87
________
- 562,02

Resultaat:

Begroting 2021 (in euro’s)
Ontvangsten:
Giften en collecten:

30.000,00

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

0,00
1.000,00
500,00
28.000,00
500,00
30.000,00
________
0,00

Resultaat:
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Activiteiten 2020 t.b.v. de doelstellingen 2020:
 Outreaches.
In 2020 waren wel outreaches gepland, maar deze konden allemaal niet plaats vinden.
In plaats daarvan zijn diverse stichtingen in Israël financieel gesteund bij online Evangelisatie
 Inzamelingen ten behoeve van praktische ondersteuning:
Twee (ANBI) stichtingen die zich hier praktisch mee bezig houden zijn financieel gesteund.
 Spreekbeurten.
In 2020 was voor de stichting een rustig jaar wat spreekbeurten betreft
 Samenwerking in 2020.


Zie punt 1 en 2. Er zijn dit jaar meer en intensievere samenwerkingen geweest, om zodoende toch
de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken via kanalen die dit wel praktisch
konden maken.

Overige:
Het getuigenisboekje: “Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus” is ook het afgelopen
jaar weer verspreid in verschillende gemeentes. 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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Beleidsplan 2021:
Outreaches:
In 2021 zullen er D.V. weer een aantal outreaches plaatsvinden, maar dit zal waarschijnlijk pas ten
vroegste in het tweede kwartaal zijn. Omdat dit allemaal nog erg onzeker is i.v.m. de regels m.b.t. reizen
kunnen we hier nog geen exacte details van geven.

Samenwerking:
De samenwerking met andere organisaties hopen wij dit jaar voort te zetten met de volgende stichtingen
of organisaties:







Israel en de Bijbel
Gemeenten in Israel: Ariel (Fam. Ortiz), Jerusalem Assembly (Menno Kalisher) & Pniel in
Tiberias (Bill Rogers)
Operatie Mobilisatie
International Mission to Jewish People / Werkers in de Wijngaard (Dhr. Pelled)
Drukkerij “Keren Ahvah Meshihit” te Jeruzalem (via een ANBI stichting in Nederland)
Israël Iluz, evangelist en church planter in Galilea

Inzameling:
Nachamu Nachamu Ami is voorlopig het directe meldpunt.
Deze stichting heeft een breed netwerk en veel verzamelpunten door heel Nederland.
Spreekbeurten:
Wij gaan graag weer langs in gemeente, huis – of – studiekring en jeugdgroepen om te vertellen over het
werk dat wij mogen doen in Gods Koninkrijk en/of te onderwijzen vanuit Zijn Woord
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Tot slot:
Alle dank, lof en eer aan onze Heer en Heiland, Yeshua, Die ons door Zijn Heilige Geest in staat heeft
gesteld om dit prachtige werk te doen. Hij is het die de harten opent en mensen naar Zich toe trekt. We
zien dan ook uit naar hetgeen we in 2021 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 is, de Redder van de wereld die terugkomt om Zijn Koninkrijk van vrede op aarde te vestigen!

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!

Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de
vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.
Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.
Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook
wij zullen veranderd worden.
(1 Korinthe 15:50-52)
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 Korinthe 15:57-58)
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