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‘gezegd & gedaan‘
Ezechiel 37:14b

‘De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan’
Mattheus 24:35 HSV

Geliefde broeders en zusters,
Vrienden van Steward to Joseph
In de vorige nieuwsbrief spraken we onze hoop uit dat we in 2021 weer naar Israël zouden kunnen gaan om
het evangelie in het land zelf te kunnen delen met een ieder die in het land woont of verblijft.
Helaas is deze hoop niet in vervulling gegaan en hebben de wereldwijde omstandigheden ertoe geleid dat wij
geen outreaches konden laten uitgaan naar Israël. Dat neemt niet weg dat wij, als stichting Steward to Joseph,
bij de pakken neer zijn gaan zitten en een afwachtende houding hebben aangenomen met betrekking tot het
vertellen van het evangelie van Jezus Christus.
Wij hebben het laatste jaar actief broeders en zusters van diverse stichtingen die in Israël wonen en werken
mogen ondersteunen zodat het uitdragen van het evangelie onder de bevolking van Israël toch doorgang kon
vinden. Wij voelen ons als stichting dan ook rijk gezegend dat wij door uw giften dit hebben kunnen doen. Wij
hebben bijzondere terugkoppelingen gehad van diverse mensen waarbij de Here Jezus een plaats heeft mogen
vinden in harten van mensen die door hen waren aangesproken over het feit dat Jezus Christus Zijn leven al
ruim 2000 jaar geleden had afgelegd op het kruis van Golgotha voor de zonden van de gehele mensheid. Dat
Hij na drie dagen was opgestaan uit het graf. Zit aan de rechterhand van de Vader waar Hij voor ons bidt en
pleit. Kort gezegd: Jezus leeft en Hij is onze toekomst in deze donkere wereld. Als wij naar de tijd kijken waarin
we nu leven, waarin wij getuige zijn van profetieën die in vervulling gaan dan kan het niet lang meer duren
voordat de Here Jezus ons komt halen. (Zie Mattheus 24:31) Dat dit voor ons allen een troost mag zijn, ons rust
geeft in een wereld die steeds minder van God wil weten en waarbij onze toekomst verzekerd is in en met
Jezus Christus.
Dat wij dit evangelie ook uit mogen dragen in onze eigen omgeving, laten zien aan familie, vrienden en
bekenden dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Wij kunnen dit op dit moment alleen doen in onze eigen omgeving omdat andere wegen op dit moment niet
mogelijk zijn. Steward to Joseph hoopt en bidt nog steeds voor een opening om naar Israël te mogen gaan in
het komende jaar en blijft in contact staan met broeders en zusters die in Israël het evangelie uitdragen. Wij
willen u vragen ons te blijven ondersteunen zodat wij, zij het nu op afstand, toch onze steun kunnen blijven
geven aan het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus en...... zodra het mogelijk is wij weer een
outreach kunnen organiseren naar het land zelf.
In deze nieuwsbrief zult u ook een schrijven vinden van Marcel Klerks, hij zal hierin een opsomming geven van
de outreaches van de afgelopen jaren. Tevens geeft hij aan dat het voor hem niet meer mogelijk is om nog
outreaches te leiden in de nabije toekomt. Wij willen Marcel hartelijk bedanken voor alles wat hij als
veldwerker voor de stichting heeft betekend maar vooral voor het Joodse volk. Wij nemen dan wel afscheid
van Marcel als veldwerker maar hij blijft als bestuurslid verbonden aan de stichting Steward to Joseph.

1

Nieuwsbrief nr. 43 | Januari 2022 |

Wilt u met ons mee bidden voor broeders en/of zusters die de taak op zich willen nemen om, als de
kans zich weer voordoet, als leiding van en met een groep namens Steward of Joseph weer naar Israël kunnen
gaan? Wij willen u hartelijk danken voor de steun en gebed die u ons het afgelopen jaar heeft gegeven. Wij
willen u hartelijk danken voor het warme hart dat u voor Israël heeft en wij bidden u wijsheid toe als u in uw
hart overweegt of u ons wel of niet verder wil ondersteunen nu wij als stichting niet fysiek naar Israël toe
kunnen. Gods onmisbare zegen toegebeden.

Martin Moerland

Getuigenis & Dank – Marcel Klerks
Shalom lieve vrienden,
Sinds 2006 mag ik actief zijn bij het werk van Steward to Joseph. Als veldwerker mocht ik mij inzetten om de
evangelisatie campagnes te promoten, te organiseren en om ze in Israel te leiden. Het is voor mij een groot
voorrecht om te mogen zeggen dat ik onze Here Jezus de afgelopen 15 jaar mocht dienen ten gunste van Israel,
in Israel en tot eer van Zijn wonderlijke naam! Meer dan 60 keer mocht ik naar Israel vliegen en mocht ik voet
aan de bodem zetten van het land dat onze Schepper en God beloofd heeft en gaf aan het volk Israel, het
Joodse volk.
Ik kan een boek schrijven over hoe God wonderlijk gewerkt heeft bij de voorbereidingen, bij
grensovergangen/controles, bij het plannen van de routes, en de plotselinge verandering ervan en de
wonderlijke ontmoetingen met Israëli’s, van wie de harten reeds voorbereid waren, die wij anders niet zouden
hebben ontmoet.
Wat mij ook ontroerd is om terug te kijken naar der verschillende samenstellingen van de meer dan 70 groepen
waarmee ik samen door het land gereisd ben om Bijbels en traktaten uit te delen, bemoedigende Hebreeuwse
liederen voor de mensen op de straat te zingen en gesprekken te voeren van ‘slechts’ drie zinnen, tot
gesprekken die uren konden duren inclusief koffie, shoarma of falafel. Er waren ook ontmoetingen met Israëli’s,
die na de eerste ontmoeting hun adres of telefoonnummer gaven en graag wilden dat we met hen in contact
bleven, omdat ze meer wilden weten over Jeshua (Jezus). Meerdere van hen konden wij in verbinding brengen
met de lokale Messiaanse Gemeenten.
De grootte van de teams varieerde van 4 tot 45 evangelisten en zij kwamen uit alle vier de windstreken. Uit wel
27 landen!! Ik noem ze even op: Israel, Nederland, Engeland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië,
Hongarije, Roemenië, Finland, Turkije, USA, Mexico, Argentinië, Brazilië, Porto Rico, Dominicaanse Republiek,
Wit-Rusland, Oekraïne, Kenia, Nigeria, Namibië, Zuid-Korea, China, India, Australië en Nieuw-Zeeland. (Ezechiël
37:9 vervulde zich meermaals voor mijn ogen.)
Sinds begin 2020 tot nu toe, is het mij langzaam duidelijk geworden dat deze dienst in Israel voor mij tot een
afsluiting, of in ieder geval een voorlopige afsluiting is gekomen. Meerdere omstandigheden hebben deze
gedachten bevestigd.
Sinds de uitbraak van de vermeende pandemie en de wereldwijde maatregelen was het voor onze Outreaches
van 12 dagen niet meer mogelijk deze uit te voeren. De maatregelen hebben ons voor het tweede jaar
achtereen uit Israel gehouden.
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Gedurende de tijd dat ik voor Outreaches naar Israel ging, kwam mijn moeder Noortje, naar Zwitserland en
was in die tussentijd een hele grote ondersteuning voor mijn gezin. Haar ondersteuning is sinds haar overlijden
ook weggevallen. Zij mocht ons afgelopen oktober voorgaan en is nu in heerlijkheid bij onze hemelse Vader, bij
onze Jeshua; onze Here Jezus. De boodschap, het evangelie van onze Here Jezus geeft de garantie op dit
eeuwige leven en het terugzien van allen die ons in Christus, de Messias zijn voorgegaan. En dat alles dankzij
het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha door onze Koning Jezus! Zeker duizenden Israëli’s mochten de
afgelopen 15 jaar dit wonderlijke nieuws via de outreaches horen. En ook al ben ik, zijn wij, niet meer in het
land persoonlijk actief, toch heeft God nog steeds arbeiders die verder gaan met het verspreiden van de
reddende boodschap.
Om hun getuigenissen en berichten te lezen is zo bemoedigend en geeft zo’n vreugde!
Wat hopelijk niet ophoudt is dat wanneer ik Israëli’s, Joodse mensen, hier in Zwitserland zie, mijn hart sneller
begint te kloppen en door genade, de mogelijkheid mag waarnemen om hen aan te spreken. Om hen te
bemoedigen op God, Jahweh, de God van Israel, te hopen en te vertrouwen, en om de Naam van hun Messias
te noemen en te zeggen dat Hij, Jeshua, de Weg, de Waarheid en het Leven is tot Wie zij zich bekeren zullen
om eeuwig leven in heerlijkheid te ontvangen. In onze spoedig komende Heiland verbonden!

Financiën – door de Penningmeester
Jaarrekening 2021:
Balans per 31 december 2021 (in euro’s):
Activa:
Banksaldo:
Totaal:
Passiva:
Vermogen:
Resultaat boekjaar:

Totaal:
Financieel overzicht 2021 (in euro’s)
Ontvangsten:
Giften en collecten:
Verkoop CD’s Takumu
Uitgaven:
Algemene kosten en vergoedingen:
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:
Gestelde reserves
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31-12-21
27.986,01
______ _
27.986,01

01-01-21
29.085,16
______ _
29.085,16

31-12-21
29.085,16
-1.099,15
27.986,01
__________
27.986,01

01-01-21
29.085,16
0,00
29.085,16
__________
29.085,16

39.768,50
500,00

338,65
41.029,00
0,00
0,00
________

Resultaat 2021:

- 1.099,15

Begroting 2022 (in euro’s)
Ontvangsten:
Giften en collecten:

30.000,00

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

0,00
500,00
0,00
29.000,00
500,00
_________
0,00

Digitale evangelisatie – van onze Partners in Israel
Eén van de stichtingen die wij steunen in Israël en die online het Evangelie van Yeshua de Messias verspreidt
schrijft:
We willen je graag uitnodigen voor een paar minuten van vreugde, terwijl we God danken en u bedanken dat u
dit mogelijk hebt gemaakt, als we enkele van de prachtige dingen delen die zijn gebeurd en de levens die zijn
gered:

Het Evangelie - 70 miljoen weergaven
Vorig jaar zagen we een explosie van weergaven van onze evangelisatievideo's. Alleen al in het Hebreeuws
hebben we nu ongeveer 13 miljoen weergaven bereikt. En al onze video's in alle talen hebben nu meer dan 70
miljoen weergaven bereikt - dat is driemaal het totale aantal weergaven dat we eind vorig jaar hadden! Wij
geven God alle eer!
Dat is best verbazingwekkend als we ons ons bescheiden begin herinneren - het filmen van onze eerste video
met een licht beschadigde en een geleende camera. Onze harten zijn vol dankzegging en ontzag voor wat God
heeft gedaan, terwijl Hij de verkondiging van het evangelie gebruikt om Zijn bovennatuurlijke werk te doen om
levens in Israël te veranderen.
Elke week krijgen we honderden reacties van Israëli's - mensen die ons online schrijven, bellen en een
ontmoeting met ons hebben. Sommigen van hen hebben Jezus, Yeshua, al ontvangen, inclusief ultraorthodoxe
en orthodoxe joden die alles hebben overgehad voor Yeshua, met het risico alles te verliezen, en seculiere
Israëli's die hun behoefte aan een Verlosser zagen en zich tot hun beloofde Messias wendden!

Een homoseksuele man verandert
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Eén van de verbazingwekkende verhalen is die van Baruch, een jonge man die een homoseksuele levensstijl
had, maar nadat hij een dramatische transformatie had ondergaan, hadden we het voorrecht hem hier in de
Middellandse Zee te dopen. In het begin bekeek hij onze video's, raakte geïnteresseerd in Yeshua en vroeg ons
of het oké is om in Hem te geloven en homoseksueel te blijven. Door middel van verschillende gesprekken en
bijeenkomsten hebben we geprobeerd aan te tonen dat als hij vervulling en het ware leven wil vinden, in
plaats van te zoeken naar het meest "comfortabele" wereldbeeld, hij moet ontdekken wie God werkelijk is, en
moet leven zoals zijn Schepper het bedoeld heeft dat hij zou doen. Na te hebben geworsteld met zijn eigen
verlangens en de waarheid van de Schrift, besloot Baruch uiteindelijk zijn oude levensstijl achter zich te laten.
Wat hij in plaats daarvan ontving, was een majestueuze schat die niet te vergelijken is - Yeshua, de minnaar van
zijn ziel. We waren regelmatig met hem aan het bidden en op een gegeven moment deelde hij met ons: “Sinds
ik in Yeshua begon te geloven en in Zijn Naam begon te bidden, heb ik het gevoel dat die lust die ik vroeger
naar mannen had er niet meer is… Ik voelde dat Yeshua heeft mijn hart genezen, en ik dank God hier heel erg
voor... Wat er is gebeurd, kan worden omschreven als een wonder.” Hoe goed is onze God! Er is niets dat Hij
niet kan doen! Sindsdien is Baruch gegroeid in de Heere en begint hij zelfs zijn geloof te delen met anderen uit
de LGBT-gemeenschap.

Kiezen voor het leven op weg naar abortus
Acht maanden geleden lanceerden we ook onze Pro-Life en Evangelie Campagne, die ondanks enkele grote
worstelingen en aanvallen, door God verder is gebracht dan wat mogelijk leek. Onze eerste video, die laat zien
wat een abortus werkelijk is, is alleen al in het Hebreeuws bijna 5 miljoen keer bekeken, en we kennen
minstens 78 baby's die zouden worden geaborteerd, maar die zijn gered nadat deze zwangere vrouwen met
onze hulplijnadviseurs hadden gesproken! Verschillende sociale-media bedrijven hebben onze advertenties
verwijderd om onze campagne te stoppen, maar nadat velen van jullie samen met ons vastten en baden,
werden al die advertenties op wonderbaarlijke wijze hersteld! Dat was niet het enige wonder! Eén van de
vrouwen die van plan was een abortus te plegen, koos op de dag van haar abortusgesprek voor het leven voor
haar baby. Een ander koos voor het leven op de dag dat haar abortus gepland was, en een andere vrouw sprak
met ons op weg naar haar daadwerkelijke abortus, maar besloot uiteindelijk de geboorte niet af te breken!

Een nieuwe immigrant, nieuw leven in Jezus
Het evangelie verspreidt zich ook via onze outreaches naar de armen! In samenwerking met Hadar haCarmel
van de gemeente Carmel hebben we arme gezinnen in hun huizen bezocht, hen praktisch Gods liefde getoond
en het goede nieuws met hen gedeeld. Velen van hen waren diep geraakt, sommigen werden genezen toen we
voor hen baden in de naam van Yeshua, en sommigen namen de beslissing om hun leven aan de Heere te
geven. Een echtpaar dat we bezochten was net geëmigreerd naar Israël, toen sloeg het coronavirus toe, en
collega’s hadden de man bedrogen op zijn werk. Wat een slecht welkom in het land! Nadat ze hun worstelingen
hadden gedeeld, bad ons team voor hen. En we bleven elke maand komen, luisterden, toonden Gods liefde,
baden met hen en deelden het evangelie. Op een gegeven moment begreep de vrouw, Alexa, echt haar
behoefte aan Jezus en wat Hij voor haar had gedaan. Hij veroverde haar hart en zij gaf haar leven aan Hem!
Toen ons team de volgende keer op bezoek kwam, was ze een heel ander persoon. Ze was vol vreugde, hoop
en leven! En ze noemden hun zoon Jonathan: "Geschenk van God."

En deze stichting besluit met een zegen over u te bidden:
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‘ABBA,
IK DANK U GEWOON VOOR AL ONZE VRIENDEN OVER DE HELE WERELD
DIE NAAST UW VOLK ISRAËL STAAN.

EN WE ZEGENEN HEN IN DE NAAM VAN JEZUS – DE NAAM VAN YESHUA!
HEERE, DAT U UW GEEST OP HEN ZULT UITSTORTEN,
OP HUN GEZINNEN,
OP HUN GEMEENTEN.
DAT U EEN OPWEKKING ZAL ZENDEN,
DAT U HEN EEN VERNIEUWING IN U ZULT GEVEN;
EN EEN HONGER EN DORST NAAR GERECHTIGHEID EN NAAR UW WOORD.
IK BID DAT U HEN WIJSHEID EN RICHTING EN LEIDING EN GUNST WILT GEVEN!
DAT UW KONINKRIJK ZICH DOOR HEN ZAL UITBREIDEN.
DAT U HEN EN HUN FAMILIES ZULT BESCHERMEN, HEERE!
IK BID DAT U HEN GEZONDHEID WILT GEVEN EN DAT AL UW DOELEN
IN HEN VERVULD ZULLEN WORDEN!
“DE HEERE ZEGENE U EN BEHOEDE U;
DE HEERE DOET ZIJN AANGEZICHT OVER U SCHIJNEN EN ZIJ U GENADIG;
DE HEERE VERHEFT ZIJN AANGEZICHT OVER U EN SCHENKT U VREDE!"
IN DE NAAM VAN YESHUA DE MESSIAS,
AMEN!’
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