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“Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook eensgezind samenwonen. Want daar
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Voor u ligt de nieuwsbrief met daarin bemoedigingen voor ons zelf en voor onze Joodse broeders en
zusters. Een verslag van wat wij als stichting mogen betekenen in Israël, wat wij nog willen betekenen
in de toekomst en een overdenking van broeder Marcel Klerks.
Daarnaast wil ik jullie ook deelgenoot maken van de bestuurswisseling die heeft plaats gevonden.
Na vele jaren als voorzitter te hebben gefunctioneerd en daarna als bestuurslid van onze stichting
“Steward to Joseph” heeft broeder Sjoerd de Vries besloten om zijn functie neer te leggen.
Wij hebben in de jaren dat wij gezamenlijk opgetrokken zijn, hem leren kennen en waarderen als een broeder
die een warm hart voor Israël heeft. Wij willen hem en zijn vrouw Nannie hartelijk danken voor alles wat zij voor de
stichting hebben betekend en wensen hen Gods zegen toe in hun verdere leven. Wij weten dat zij biddend achter de
stichting zullen blijven staan en wat belangrijker is: Biddend achter Israël staan.
Nadat onze broeder had aangegeven dat hij ging stoppen met zijn bestuursfunctie zijn wij naarstig op zoek
gegaan naar vervanging. En deze vervanging is er dan ook gekomen.
Wij mogen, voorlopig voor de duur van een jaar, broeder Christian Verwoerd van harte welkom heten in het
bestuur van “Steward to Joseph”. Wij zien er naar uit om samen met hem ons in te mogen zetten voor de
verspreiding van het heerlijk evangelie van Jezus Christus aan het joodse volk in Israël en het joodse volk buiten
Israël. Christian: van harte welkom en Gods zegen in je bediening binnen “Steward to Joseph”.

Martin Moerland.
Romeinen 9:1-3 - door Martin Moerland (voorzitter)
Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote
bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart, want ik zou zelf wel wensen vervloekt te
zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft.
Hier, in de brief aan de Romeinen spreek Paulus zijn droefheid uit over zijn volksgenoten, over zijn broeders en
zusters. Over welke droefheid spreekt hij dan? Hij spreekt over de droefheid dat zij nog steeds in het vlees zijn.
Nog steeds niet tot de erkentenis der WAARHEID zijn gekomen. En dit lag hem zo zwaar op de maag dat hij zelfs
vervloekt zou willen zijn, weg van zijn Heer en Heiland, als zij maar tot de erkentenis van Christus zouden komen.
Nu, anno 2017 is dit nog steeds aan de orde, het joodse volk is de afgelopen tijden, in zijn geheel, nog steeds niet tot
de erkentenis der WAARHEID gekomen. En waarom niet? Vraag je je dan af.
Dit wordt ons aangereikt in Romeinen 9 : 31 en 33:

Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen.
Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten
aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat: Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En:
een Ieder die Hem in Hem geloofd, zal niet beschaamd uitkomen.
Mogen wij, als “Steward to Joseph” handen en voeten geven aan deze laatste zin. Mogen wij Gods uitverkoren volk,
Israel, het heerlijk evangelie van Jezus Christus aanreiken door hen vanuit hun eigen Joodse boek, de bijbel,
nieuwsgierig maken wie Jezus Christus is en wat Hij op dit moment voor hen betekend en wat veel belangrijker is, wat
Hij in eeuwigheid voor hen zal betekenen. Laten wij naast onze daadwerkelijke inzet ook niet nalaten hen dagelijks in
het gebed te brengen en hen de vrede van Jeruzalem toe te bidden. Gods zegen!
 ><>  <>< 
Voorjaarsoutreach - door Bert-Jan Schuurman (veldwerker)
“zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Want daar gebiedt
de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.”
(Ps. 133:1 en 3b HSV)
Deze waarheid hebben we ook deze keer weer mogen ervaren. Onze grootste georganiseerde
groep gelovigen (tot nu toe), die in een door de Heere gegeven eenheid samen twaalf dagen
mochten optrekken in Israël om het goede nieuws te verkondigen en het Joodse volk tot bemoediging te zijn. Ja, de
Heere heeft deze reis enorm gezegend en we mochten veel vrucht zien op onze arbeid.
Het team bestond uit 33 personen, met acht verschillende nationaliteiten. Bij eenieder was het oog gericht op onze
Heiland met een verlangen om Zijn volk tot zegen te zijn. En de grootste zegen voor Israël is, dat ze Yeshua mogen
(h)erkennen als haar Messias en Koning.
We bezochten de steden Tel Aviv, Tiberias, Jeruzalem, Ashdod, Haifa en twee militaire bases. Voor één soldaat was
dit de mooiste dag uit zijn militaire carrière, vertelde hij ons.
De zegen, die de Heere gebood, werd met name zichtbaar in de vrucht op ons werk: Maar liefst vijf Joodse mensen
aanvaarden het offer van Yeshua en erkenden Hem als hun Losser. Eén Engelsman legde zijn leven in de doorboorde
handen van de Heer en werd diezelfde avond nog gedoopt. Ook vier Deense tieners kwamen tot overgave.
Daarnaast hebben we heel veel mooie diepgaande gesprekken kunnen voeren en mensen kunnen prikkelen om de
gehele Tenach (O.T.) te bestuderen en niet slechts de Torah (Gen. – Deut.) met de rabbijnse uitleggingen. In de
Mahane Yehuda, de Joodse sjoek (markt), prezen we Yeshua, met lofzang. Vele (ook orthodxe) Joden werden
aangeraakt en met een flink aantal mochten we bidden. Ook konden we een traktaat met Messiaanse profetieën,
met de vervulling door Yeshua uitdelen, evenals tal van Nieuwe Testamenten. God is werkelijk de bedekking van Zijn
volk aan het wegnemen.
Voor het eerst in lange tijd ervaarden we ook weer oppositie, maar de Heere beschermde ons en ons gaf de uitweg.
Een heel mooi getuigenis hierbij is, dat met één van de opposanten de volgende dag gebeden kon worden, na een
gesprek van hart tot hart. Deze jongen bleek opgegroeid te zijn in een moslim familie. Op latere leeftijd kwam het
besef van zijn Joodse identiteit en ontstond zijn ijver om de God van Zijn voorvaderen op de traditionele manier te
dienen. Daarbij was uiteraard (vanuit het Joods orthodoxe perspectief) geen ruimte voor Yeshua. Toch werd deze
jongen aangeraakt en we geloven dat Yeshua Zich ook aan Hem zal openbaren als zijn Heiland.

We prijzen en danken Vader voor Zijn trouw en bescherming en bidden voor wasdom van het gezaaide zaad, evenals
voor de vrede van Jeruzalem, welk zijn aanvang werkelijk zal plaats hebben, wanneer de Vredevorst wederkomt.
 ><>  <>< 
Korte overdenking – door Marcel Klerks ( veldwerker)
Ik wil u meenemen in een korte overdenking aan de hand van twee verzen in de titeltekst van deze
nieuwsbrief, Psalm 133:1,3b “zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind

samenwonen. Want daar gebiedt JAHWEH (de HEERE) de zegen en het leven tot in
eeuwigheid.”
Wie van ons wil niet de zegen van God, Jahweh ontvangen? Iedereen, toch? Echter die zegen stelt in
deze verzen een voorwaarde, namelijk éénsgezindheid in de relaties van gelovigen. Hier wordt niet gezegd dat men in
alles de gelijke mening moet hebben, maar dat men eensgezind zal moeten zijn. Voelt u hier de spanning? Nou, ik
wel! In elke dienst voor de Heer, is éénsgezindheid noodzakelijk, anders houdt een samenwerking nooit lang stand.
Mocht een gespleten samenwerking toch enige jaren doorgaan, dan mist men op z’n minst de beloofde zegen van de
Heer. Het werk van Steward is een dienst waar eensgezindheid is, daarvoor zijn wij onze Here Jezus, Yeshua, zeer
dankbaar! Ook in een lokale gemeente is eensgezindheid een ‘must‘. Maar het begint al in het huwelijk, waar de
zegen van de Heer kan heersen, als beiden hun rol, als hoofd‘ en ‘hulp‘ in deze relatie ernst nemen en bewust zijn dat
de verhouding van Christus met de gemeente , en omgekeerd, door hun huwelijk zichtbaar moet worden.
(Efeze 5:32)‚ Dit geheim (van het huwelijk) is groot, wijzend op Christus en de gemeente.
De spanning die ontstaat bij het streven naar deze éénsgezindheid, wordt veroorzaakt door deze twee elementen
„Liefde & Waarheid“. Hoe kan men Gods waarheid vertegenwoordigen, waarbij voor de toehoorder ook die Agapéliefde duidelijk waarneembaar is? Hoe kan je met de Agapè- liefde iemand tegemoet treden, zonder dat je afdoet van
Gods volle Waarheid? Om de Goddelijke zegen weg te dragen in een dienst voor de Heer (inclusief het huwelijk),
moet de wil er zijn om de Goddelijke waarheid te willen zien en te praktiseren met de goddelijke agapè liefde. Omdat
wij nog volledig mens zijn, zullen wij als Gods diamant in dit proces, telkens weer merken dat een bepaalde kant van
ons een slijpbeurt krijgt. Vaak pijnlijk. Misschien moet je terugkomen op een te snel gedane uitspraak of een te snel
genomen beslissing. Misschien moet je je verontschuldigen. Niet voor het feit dat je Gods Waarheid hebt duidelijk
gemaakt, maar voor de manier waarop. Want als je zelf geen diepe liefde voelt voor de broeder of de zuster tegen
wie jij je uitgesproken hebt, dan heb jij je wellicht gedragen als die olifant in de porseleinkast. Eén conflict of
meerdere conflicten moet nog niet heten, dat er een definitieve scheiding moet plaatsvinden. Niet in een huwelijk,
niet in een gemeente en niet in een andere bediening van de Heer. Is er een thema waarover men discussiëren moet,
doe het dan. Kom samen, bidt, open het Woord van God, laat Gods Geest in aller gedachten het goede uitwerken,
(Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de
rechtvaardigheid is.‘ 2 Tim 3:16) sluit af in een gezamenlijk gebed en groet elkaar niet met een huichelachtige kus,
maar met een heilige kus. Dat is een kus met agapè-liefde. Loop niet weg voor jouw slijpproces. Jouw diamant wordt
er mooier van en de zegen die de Heer gebied, poetst dit geslepen gedeelte nog eens op, waardoor anderen nog
meer onze Here Jezus, Yeshua in jou mogen gaan zien.

Bedankt voor uw gebed, bemoediging, financiele steun,
interesse en uw partnerschap!

Jaarrekening 2016 (in euro’s)

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

23.168,71

Balans per 31 december 2016:

Activa:
ABN-Amro Bank:
Totaal:

31-12-‘16

01-01-‘16

9.293,17
________
9.293,17

11.686,84
________
11.686,84

Passiva:
Vermogen:
11.686,84
Resultaat boekjaar: -2.393,67
9.293,17
________
Totaal:
9.293,17

11.686,84
0,00
11.686,84
________
11.686,84

Algemene kosten en vergoedingen:
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:
Onderst. stichting en gemeenten in IL:

6.486,76
17.211,54
1.364,08
500,00
25.562,38

Resultaat 2016:

-2.393,67

Begroting 2017 (in euro’s)
Giften en collecten:

22.500,00

Vergoeding Veldwerkers:
Algemene kosten:
Onkosten Veldwerkers
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:
Onderst. stichting en gemeenten in IL:

Resultaat:

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

Van Teamleden
Vriendschap is nu de belangrijkste sleutel tot
evangelisatie. Ons doel is niet om de Here Jezus door de
keel van mensen te drukken en hen een gebed te laten
opzeggen. Het doel is om mensen echt lief te hebben,
authentieke relaties te bouwen en het evangelie met hen te
delen en als zij klaar zijn om de Messias / Jeshua te
ontvangen, zijn wij paraat om hen te helpen. Wij mogen
bidden, nieuwe testamenten uitgeven en traktaten over Yeshua
in de Tenach(eerste Testament)als de Messias. De
aangesproken orthodoxe mannen wilden ons niet laten gaan
omdat ze zeiden dat ze God,Jahweh in ons konden zien.- Uit de USA
Aangekomen in Israël, werden we deel van een groep van 33
gelovigen. Het was prachtig om te zien hoe we meteen, al waren we
allemaal van verschillende plaatsen, in zo'n kleine tijd als één
familie werden. Het was een mooie eenheid van de leden van het
lichaam van Christus en ik was gezegend om goede vrienden te maken
met broers en zussen in de Heer van over de hele wereld - VS,
Nederland, Zwitserland, Dominicaanse Republiek, enz.
Een mooi voorbeeld van hoe dingen zullen zijn als de Here Jezus
terugkomt. Het lichaam van Christus zal zo'n koesterende eenheid
hebben. - Uit Mexico-USA

Secretariaat: t.n.v. Arie van Ooijen, Gijbelandsedijk 28a, 2974 VD Brandwijk email: arievanooijen@hotmail.com
Contact: Marcel Klerks & Bert-Jan Schuurman email: stewardtojoseph@yahoo.com
ABN/Amro IBAN : NL10ABNA0448774372 KvK: 28097162

