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Voorwoord van de voorzitter 
 
Hoewel onze Office Manager, de heer C.J. Proos officieel per 1 januari 2020 werkzaamheden verricht 
voor Steunfonds Israël, heeft hij gezorgd voor een jaarverslag over het jaar 2019. Het is een 
overzichtelijk verslag, waarin de lezer kennis kan nemen van de vele activiteiten van ons Steunfonds, 
alsmede van een overzicht van de gegevens omtrent ons bestuur en financiële gegevens en 
dergelijke. 
 
Alles doornemend vervult mij een gevoel van dankbaarheid jegens de Heere Die ons in de 
achterliggende jaren gezegend heeft in ons werk, zodat wij menig project konden beginnen en 
volhouden. Het gaat ons bij al die projecten om de verbreiding van het Evangelie en dat Gods Woord 
in Israël gebracht mag worden, met het gebed om de onmisbare zegen des Heeren. 
 
Als bestuur zijn we tevens dankbaar voor een trouwe achterban, waardoor we van financiële middelen 
worden voorzien om ons werk voort te zetten. 
 
Met dank voor de samenstelling van dit jaarverslag geve de God van Israël ons en velen veel liefde 
voor Gods oude bondsvolk. 
 
Ds. K. Hoefnagel, voorzitter van het bestuur 
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1 Organisatie 

 
Officiële naam: Stichting Steunfonds Israël 
RSIN-nummer: 809087595 
KvK-nummer: 30161672 
Email:  info@steunfondsisrael.nl 
Postadres: Stichting Steunfonds Israël 

t.n.v. C.J. Proos 
Mr. Dr. Schokkingstraat 71 
3904 EZ Veenendaal 

 

1.1 Bestuur 
Het bestuur bestond op 31 december 2019 uit de volgende personen: 
 

Voorzitter: Ds. K. Hoefnagel 
Penningmeester: Dhr. M. Timmerman 
Secretaris: Ds. R.W. Mulder 
Bestuurslid: Dhr. J. Dijkshoorn 
Bestuurslid: Dhr. W.B. Kranendonk 
Bestuurslid: Dhr. L. van der Tang 
Bestuurslid: Ds. A.C. Uitslag 

 
In 2019 was Ds. P. den Ouden enkele maanden bestuurslid. Helaas moest hij vanwege drukke 
werkzaamheden daar weer voor bedanken. 
 
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van drie jaar en zijn onbeperkt 
hernoembaar. 
 
Het bestuur vergaderde in 2019 viermaal: 6 februari, 15 mei, 28 augustus en 20 november. 

1.2 Werknemers 
De stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst.  
Op de bestuursvergadering van 28 augustus is besloten dat m.i.v. 1 januari 2020 een Office Manager 
betaalde diensten aan Steunfonds Israël gaat leveren voor maximaal 8 uur/week.  
 
Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de diverse vrijwilligsters en vrijwilligers die hartelijk 
betrokken zijn bij het werk van de stichting. 
 

1.3 Comité van aanbeveling 
De volgende personen, afkomstig uit de breedte van de gereformeerde gezindte, maakten per 31 
december 2019 deel uit van het Comité van aanbeveling: 

• Drs. B. Belder (Apeldoorn, PKN) 

• Prof. Dr. W.J. op ’t Hof (Gameren, emeritus HHK) 

• Ds. C. Hoghem (Aalburg, GG) 

• Ds. J.M.J. Kieviet (Renswoude, CGK) 

• Ds. A. Kort (Krimpen aan den IJssel, OG) 

• Ds. G.J. Moens (Middelharnis, GG) 

• Ds. B. Reinders (Katwijk, HHK) 

• Ds. W. Silfhout (Capelle aan den IJssel, GG) 

• Ds. J.G. van Tilburg (Waddinxveen, emeritus HHK) 

• Ds. W. Visscher (Amersfoort, GG) 

• Ds. K. Visser (Driebergen, CGK) 

• Dr. P. de Vries (Wezep, HHK) 

mailto:pr@steunfondsisrael.nl
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1.4 Bezoldiging en vergoedingsbeleid 
De bestuursleden declareren kosten, waaronder kilometervergoeding, maar ontvangen geen 
bezoldiging. 

2 Werving en voorlichting 

2.1 Internet/website 
De stichting houdt een website in stand. De website maakt het mogelijk kennis te nemen van de 
activiteiten van de stichting. Het beheer van de website is een van de verantwoordelijkheden van de 
Office Manager. 

2.2 Nieuwsbrief 
Naast informatie en actualiteiten op de website publiceerde de stichting in 2019 vier keer een 
nieuwsbrief en vier keer een E-paper. 

2.3 Voorlichting 
Het bestuur acht voorlichting aan de achterban over de activiteiten van groot belang. Er is voortdurend 
gebed nodig voor de voortgang van het Evangelie onder de Joden in Israël. Voorlichting vindt plaats 
tijdens Israël(zang)avonden en op verzoek bij verenigingen en op scholen. 
 
De volgende evenementen zijn georganiseerd: 

• Zeist (11 mei 2019): Samenzangavond voor Israël met Pieter Heykoop 

• Gent-België (31 mei 2019): Zang- en orgelavond en stadswandeling met gids 

• Damwoude (1 augustus 2019): Zang- en orgelavond met André Knevel 

• Genemuiden (16 augustus 2019: Samen zingen met André Knevel m.m.v. Liselotte Rokyta 

(panfluit) 

• Barendrecht (4 september 2019): Samen zingen met André Knevel 

• Goes (6 september 2019): Samen zingen met André Knevel 

• Elspeet (19 oktober 2019): Israëlzangavond 

• Sirjansland (30 oktober 2019): Israëlzangavond met David Zadok 

• Houten (31 oktober 2019): Reformatie Herdenkingsavond met David Zadok 

• Barneveld (9 november 2019): Israëlzangavond 

• Zaltbommel (16 november 2019): Jubileumbijeenkomst 20 jaar Steunfonds Israël 

Doel van deze activiteiten was bekendheid te geven aan ons werk in Israël en daarvoor financiële 
steun te krijgen. 
 
De volgende activiteiten zijn in 2019 georganiseerd om een bijdrage te leveren aan bewustwording: 

• Leerdam (29 mei 2019): Thema-avond revisie Hebreeuws N.T. 

• Woerden (10 september 2019): Symposium voor predikanten en ambtsdragers 

2.4 Donateurs 
De stichting heeft in 2019 zowel ondernemers als particulieren benaderd voor het verkrijgen van 
gelden. Daartoe zijn advertenties geplaatst, sponsoren benaderd voor de Israël(zang)avonden en 
mails verstuurd naar kerken. 

2.5 Accountantsverklaring 
Ook over het jaar 2019 ontving de stichting een samenstellingsverklaring. 

2.6 ANBI 
De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling zodat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de 
belasting. 
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3 Projecten 

Hieronder een opsomming van onze huidige projecten waarmee we Messiasbelijdende Joden in Israël 
steunen:  
 

• Noodhulp Israël  

• Makor Hatikvah school  

• Overlevenden Holocaust  

• Purimpakketten voor militairen  

• Uitgave Russischtalig tijdschrift  

• Ebenezer Home Haifa  

• Reformed pastors  

• Bijbelstudie met studenten Tel Aviv  

• Gemeente Grace & Truth en ds. D. Zadok  

• Geef het Woord terug (Delitzsch vertaling NT) 

• HaGefen uitgeverij  

Voor meer informatie, zie onze website. 

4 Beleid 

Terugkijkend op 2019 kunnen we constateren dat Steunfonds Israël rijk gezegend is. We bidden dat 
de Heere ons dat ook geeft in 2020. Er zijn nog zoveel kansen om Joden in Israël met het Evangelie 
bekend te maken en de Messiasbelijdende Joden financieel te helpen. 
 
Dit willen we gaan doen 

• Het actief werven van vrijwilligers om de hoeveelheid werk over meerdere schouders te 
verdelen. 

• Meer kerkelijke gemeenten en bedrijven actief bij ons werk betrekken. 

• PR voorzetten in de vorm van nieuwsbrief, E-paper, website. 

• Activiteiten organiseren die gericht zijn op bewustwording op de Bijbelse positie van Israël en 
het Joodse volk.  

• Ondersteunen van projecten in Israël. We denken aan:  
o ondersteuning van de gemeente Grace and Truth;  
o het werk van ds. David Zadok; 
o de ondersteuning van Reformed Pastors;  
o hulp aan evangelisatiewerk van studenten in Tel Aviv;  
o uitgave van een Russischtalig tijdschrift  
o en het uitreiken van Purimpakketten aan militairen. 

 
ISRAEL Zangavonden 
8 avonden organiseren verspreid over het land waarin een bekende organist speelt (en eventueel een 
koor meewerkt). Een predikant wordt gevraagd voor de opening / sluiting en een bestuurslid van de 
onze stichting zal een appèlwoord spreken. Per avond willen we minimaal 250 mensen bereiken. De 
onkosten willen we betalen uit de sponsoring door bedrijven. Als collecte voor het goede doel 
verwachten gemiddeld € 500,- per avond op te halen. Per avond zijn minimaal 3 mensen/vrijwilligers 
nodig om de activiteit uit te kunnen voeren. 
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5 Jaarrekening 

Wij hebben weer veel ontvangen van particulieren, kerken en bedrijven. 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.  
 
Hieronder een overzicht van inkomsten en uitgaven. 
 

INKOMSTEN 2019 2018 

Totaal inkomen € 340.000,- € 373.000,- 

 
 

UITGAVEN 2019 2018 

Besteed aan activiteiten in Israël € 263.000,- € 310.000,- 

Voorlichting en beheer € 36.000,- € 34.000,- 

Totaal € 299.000,-  

 
 
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.  
 
 
 
 
Montfoort, 23 juni 2020 
Ds. R. W. Mulder, secretaris 
 


