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Bestuur en vrijwilligers 
Het bestuur heeft in het achterliggende jaar vijfmaal vergaderd. Er zijn meerdere 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Bestuur en vrijwilligers hebben zich actief ingezet om de 
doelstelling van het Steunfonds uit te dragen. 
 
Beleidsnotitie 
Het bestuur heeft een inventarisatie gemaakt van de taken waarvoor het steunfonds zich gesteld ziet. 
Dat heeft geleid tot de volgende beleidsvoornemens voor de komende jaren.  

1. Bezinning op de Bijbelse positie van Israël en het Joodse volk. Deze bezinning is gericht op 
de bewustwording van de achterban en dient zichtbaar te worden in onze Nieuwsbrief, de 
website en toerustingsactiviteiten; 

2. Bewust maken van de achterban als het gaat om actuele ontwikkelingen rond de positie van 
Israël en het Joodse volk, d.m.v. persberichten, Nieuwsbrief, website-nieuws en andere 
middelen; 

3. Uitgeven van het Steunfonds Israël Nieuws; 
4. Netwerk onderhouden in binnenland, met name met kerken; bedrijven en verwante 

organisaties; 
5. Ondersteunen van projecten in Israël. We denken aan:  

a. ondersteuning van de gemeente Grace and Truth;  
b. het werk van ds. David Zadok; 
c. de ondersteuning van Reformed Pastors;  
d. hulp aan evangelisatiewerk van studenten in Tel Aviv;  
e. uitgave van een Russischtalig tijdschrift  
f. en het uitreiken van Purimpakketten aan militairen. 

6. In het verslagjaar is door een aantal ondernemers het initiatief genomen om steun te verlenen 
aan een belangrijke renovatie van het verzorgingshuis “Ebenezer Home” in Haifa. 

 
Werkzaamheden op het thuisfront 
Bij de uitvoering van de voorlichtingstaken is de PR-commissie nauw betrokken.  

1. Nieuwsbrieven zijn samengesteld en gepubliceerd. 
1. Fondswerving en voorlichting door middel van brieven aan kerkelijke gemeenten, advertenties 

brieven, voorlichtingsavonden en zangavonden. 
2. Van 24 t/m 31 mei 2018 is ds. David Zadok vijf dagen in ons land op bezoek geweest en zijn 

informatieavonden gehouden en scholen bezocht. Op maandag 28 mei is een overleg 
geweest met een delegatie van het bestuur van het Steunfonds Israël. Op dinsdag 29 mei 
heeft mevr. Eti Zadok tijdens een vrouwenochtend in Woerden verteld over het leven in 
Joodse gezinnen. 

2. Op 11 september 2018 is een symposium gehouden rond het thema: Toekomst voor Israël. 
3. Aan het programma hebben meegewerkt: ds. M. van Kooten; prof. dr. A. Baars en dr. W.J. op 

't Hof. 
 
Contacten en activiteiten in Israël 
Het kerkgebouw van de gemeente 'Grace and Truth' in Kanot wordt benut voor de samenkomsten van 
de gemeente, het houden van seminars en bijeenkomsten voor Holocaust-overlevenden.  
Helaas is de definitieve vergunning tot gebruik van het gebouw nog niet afgegeven. Door de 
toezichthouders van de overheid worden telkens nieuwe eisen gesteld. 
Hoewel er nog geen vergunning is afgegeven gebruikt de gemeente het gebouw inmiddels al geruime 
tijd voor de erediensten.  
Voor de aflossing van de Nederlandse leningen die indertijd aan de gemeente 'Grace and Truth' zijn 
verstrekt heeft in het verslagjaar weer een afdracht plaats gevonden. 
 
Revisie Nieuwe Testament 
Enkele bestuursleden hebben in Jeruzalem een gesprek gehad met een werkgroep van het Trinitarian 
Bible Society die zich bezig houdt met een revisie van de Delitzsch-vertaling van het Nieuwe 
Testament. 
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De reden is dat in veel Messias belijdende gemeenten een nieuwe vertaling gebruikt wordt van het 
Nieuwe Testament in het Hebreeuws. De oude Delitzsch-vertaling is nauwkeuriger in de overzetting 
van het Grieks in het Hebreeuws. Deze vertaling heeft een revisie nodig omdat er nogal wat 
taalkundige fouten in voorkomen.  
Er is inmiddels in Nederland een comité opgericht waarin de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS); het 
Deputaatschap voor Israël en ons Steunfonds participeren. 
Met ds. David Zadok is gesproken over de noodzaak van acceptatie van de Delitzsch-vertaling binnen 
de Messiasbelijdende gemeenschap. En 'board of recommendation' willen we stimuleren. 
 
Hagefen 
Over het voortbestaan van uitgeverij Hagefen is gesproken met de SSMJ; het Deputaatschap voor 
Israël; de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk en ons Steunfonds Israël. 
David Zadok zal terugtreden als directeur zodat hij meer tijd kan besteden aan zijn werk als predikant 
van 'Grace and Truth' en theologisch toeruster. 
Bezien wordt of meer digitaal studiemateriaal kan worden vervaardigd. Toerusting vanuit het Bijbels-
gereformeerd belijden is dringend geboden. Het is van groot belang dat in Israël tegenwicht wordt 
geboden tegen allerlei dwalingen die vanuit de Verenigde Staten komen overwaaien. 
 
Jubileumzangavond 70 jaar Israël 
In nauwe samenwerking met het Deputaatschap voor Israël is ter gelegenheid van het 70-jarig 
bestaan van de staat Israël in de Laurenskerk te Rotterdam een jubileumzangavond gehouden. 
Er is deze avond –mede namens het Steunfonds Israël- een anti-semitisme verklaring overhandigd 
aan rabijn L. van der Kamp en Mr. C. G. van der Staaij. 
 
Dagboek Israëls verwachting 
Met medewerking van ons steunfonds is bij Uitgeverij "De Banier' een dagboek verschenen dat is 
samengesteld uit de Bijbellezingen van Isaac da Costa. 
 
Financiën 
Er is in totaal van particulieren, kerken en bedrijven € 373.000 ontvangen. Het bestuur wil daarvoor 
alle gevers hartelijk dank zeggen. We mogen zeggen dat de Heere de harten geneigd heeft voor het 
werk onder de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap.  
De bestedingen aan de doelstelling worden verantwoord. Voor activiteiten in Israël is € 310.000 
aangewend. Aan voorlichtingskosten en beheer € 34.000. 
Het Steunfonds heeft nog leningen af te lossen. Het heeft ook op zich genomen om bij te dragen aan 
aflossing van de leningen verstrekt aan de gemeente Grace and Truth. 
Het stichtingsvermogen laat een verantwoorde reserve zien.  
 
 
Woerden, 6 februari 2019 
J. H. Mauritz, secr. 
 


