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Reflectie 
 
 

 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Opnieuw is een overzichtelijk jaarverslag gereed gemaakt, waarvoor hartelijk dank!  
 
Het werk dat wij in 2020 mochten doen was in grote lijnen hetzelfde als de jaren daarvoor, hoewel we 
telkens weer voor nieuwe uitdagingen staan. Zeker ook vanwege de coronacrisis die ons wereldwijd 
getroffen heeft. Ook Israël dus. Door een goede samenwerking met andere Israel-organisaties hebben 
we via een in het leven geroepen noodfonds hulp kunnen bieden waar het nodig was. 
 
Als bestuur van het Steunfonds blijven we alert als het gaat om onze primaire doelstelling, namelijk 
het Evangelie bekend te maken onder de beminden om der vaderen wil en de initiatieven die dat 
evenzeer beogen te ondersteunen.  
 
Terugziende is er ook wat het jaar 2020 betreft grote reden tot dankbaarheid. Al mogen we niet 
verslappen en blijft de steun van onze trouwe achterban nodig.  
 
Voor alle liefde, steun, gebed en giften zeggen we onze achterban dan ook hartelijk dank, alsmede 
een ieder die energie, tijd en liefde steekt in het werk van ons Steunfonds.  
 
We zijn blij dat we als bestuur ook in het jaar 2020 verder konden gaan, al was vergaderen niet altijd 
mogelijk. Via vergaderingen van het DB, samen met de heer C.J. Proos (onze Office Manager), 
konden de nodige zaken geregeld worden. We hebben het afgelopen jaar het fysieke contact met 
David Zadok gemist en hopen op verandering. 
 
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 / Isaac da Costa  Aantal 
RSIN-nummer: 809087595 Bestuursleden: 9 
KvK-nummer: 30161672 Vrijwilligers: 8 
Email:  info@steunfondsisrael.nl Vacatures voor 

vrijwilligers: 
7 

Postadres: Stichting Steunfonds Israël 
t.n.v. C.J. Proos 
Duke Ellingtonstraat 13 
4337 XT Middelburg 

  

 

1.1 Bestuur 
Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit de volgende personen: 
 

Voorzitter: Ds. K. Hoefnagel 
Secretaris: Ds. R.W. Mulder 
Penningmeester: Dhr. M. Timmerman 
Bestuurslid: Ds. G.T. van Appeldoorn 
Bestuurslid: Dhr. W.A. de Jong 
Bestuurslid: Ds. M. van Kooten 
Bestuurslid: Dhr. W.B. Kranendonk 
Bestuurslid: Dhr. L. van der Tang 
Bestuurslid: Ds. A.C. Uitslag 

 
In 2020 zijn dhr. W.A. de Jong en ds. M. van Kooten tot het bestuur toegetreden. Dhr. De Jong heeft 
de plaats ingenomen van dhr. J. Dijkshoorn. 
 
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een 
periode van vier jaar en kunnen onbeperkt opnieuw worden 
benoemd.  

Aantal vergaderingen 
Bestuur: 3 

Commissies: 6 
 
Het bestuur vergaderde in 2020 driemaal: 4 maart, 10 juni en 2 september. De vergadering in 
november is geannuleerd vanwege de coronacrisis. 
 

1.2 Commissies 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur hebben de volgende commissies een belangrijke bijdrage 
geleverd: Commissie Ondernemers, Commissie Onderwijs en de PR-commissie. 
Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de diverse vrijwilligsters en vrijwilligers die hartelijk 
betrokken zijn bij het werk van de stichting. 
 

1.3 Werknemers 
De stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst. 
Per 1 januari voert dhr. C.J. Proos 1 dag/week werkzaamheden uit als Office Manager voor de 
stichting op basis van een Overeenkomst voor Opdracht.   
  

mailto:pr@steunfondsisrael.nl
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1.4 Comité van aanbeveling 
De volgende personen, afkomstig uit de breedte van de gereformeerde gezindte, maakten per 31 
december 2020 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, emeritus CGK) 

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

• Ds. G.J. Moens (Middelharnis, GG) 

• Ds. B. Reinders (Katwijk, HHK) 

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

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

• Ds. W. Visscher (Amersfoort, GG) 

• Ds. K. Visser (Driebergen, CGK) 

• Dr. P. de Vries (Nunspeet, HHK) 

1.5 Bezoldiging en vergoedingsbeleid 
De bestuursleden kunnen onkosten declareren, 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 2020 vijf keer een nieuwsbrief en vier keer een  
E-paper. 
 

Aantal lezers van nieuwsbrief 
Particulieren: 4799 

Ondernemers: 1106 
Kerken: 538 

 

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.  
 
Vanwege de coronacrisis is alleen een ISRAEL Zangavond georganiseerd op 7 maart in de Hersteld 
Hervormde Kerk te Kesteren. 
Op 7 februari is door de Betuwse Bovenstemgroep een mannenzangavond georganiseerd in de 
Grote- of St. Maartenskerk in Tiel waarbij de collecte bestemd was voor Steunfonds Israël.  
 
Doel van deze activiteiten was bekendheid te geven aan ons werk in Israël en daarvoor financiële 
steun te krijgen. 
 
Op 8 september kon in Woerden, ondanks alle beperkingen, toch het 4e Symposium georganiseerd 
worden. Ds. G.T. van Appeldoorn ging in op de vraag: Verandert ons verstaan van het Nieuwe 
Testament door de vondst van de Dode Zeerollen? en Dr. C.P. de Boer (CGK Beth-El Sliedrecht) 
besprak het onderwerp: Waar staan we 75 jaar na ‘Auschwitz’?  
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2.4 Donateurs 
De stichting heeft in 2020 zowel ondernemers als particulieren benaderd voor het verkrijgen van 
gelden. Daartoe zijn advertenties geplaatst, brieven verstuurd naar ondernemers en naar kerken. 

2.5 Accountantsverklaring 
Ook over het jaar 2020 ontving de stichting een beoordelingsverklaring. 

2.6 ANBI 
De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling zodat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de 
belasting. Uiteraard steeds volgens de actuele belastingregels. 

3 Projecten 

Hieronder een opsomming van onze huidige projecten:  
• Makor Hatikvah school  

• Hulp aan overlevenden Holocaust  

• Purimpakketten voor militairen  

• Uitgave Russischtalig tijdschrift  

• Exploitatie van het verzorgingstehuis Ebenezer Home te Haifa  

• Ondersteuning Reformed Pastors  

• Gemeente Grace & Truth  

• Ondersteuning ds. D. Zadok 

• Evangelisatieprojecten ds. D. Zadok  

• Geef het Woord terug (Delitzsch vertaling NT) 

• HaGefen uitgeverij 

• Messiaanse gemeente in Nahariya 

In goede samenwerking met andere Israëlorganisaties is noodhulp verleend aan diverse projecten in 
Israël. Aanleiding voor de noodhulp waren de zorgelijke signalen die de organisaties ontvingen van 
partners in Israël als gevolg van de coronacrisis. 
 
Voor meer informatie over onze projecten, zie onze website. 

4 Beleid 

Terugkijkend op 2020 kunnen we constateren dat Steunfonds Israël rijk gezegend is. We bidden dat 
de Heere ons werk ook in 2021 wil zegenen. Er zijn nog zoveel mogelijkheden om Joden in Israël met 
het Evangelie bekend te maken en de Messiasbelijdende Joden financieel te helpen. 
 
In 2020 is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan 2022-2024. Daarin komen 
onderwerpen aan de orde zoals: 

• Het actief werven van vrijwilligers; 

• Meer kerkelijke gemeenten en bedrijven bij ons werk betrekken; 

• Het inzetten van verschillende media om ons werk bekend te maken; 

• Het organiseren van Israëlavonden;  

• Het organiseren van activiteiten die gericht zijn op bewustwording  
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5 Jaarrekening In 2020 hebben wij weer veel giften 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.  

 
Ontvangen giften van (alle bedragen in €) 

 2020  2019 
Bedrijven 51.418  48.505 
Particulieren 65.169  57.145 
Kerken 35.619  44.409 
Overige instellingen 2.849  13.622 
Scholen 328  948 
Opbrengsten verkopen artikelen 1.816  3.491 
Overigen 10  10 

Subtotaal 157.209  168.130 
Ontvangen geoormerkte giften 283.766  171.885 

Totaal ontvangsten 440.975  340.015 
 

Besteed aan doelstelling (alle bedragen in €) 
 2020  2019 

Ebenezer Home (exploitatie verzorgingstehuis) 69.500  5.000 
Ebenezer Home (geoormerkte giften bouwproject) 57.200  111.685 
Makor HaTikvah school 51.725  0 
Delitzsch vertaling Nieuwe Testament 37.096  35.000 
Ondersteuning gemeente Grace and Truth 34.100  15.000 
Hulp aan overlevenden Holocaust 20.000  2.500 
Ondersteuning uitgeverij HaGefen 19.000  0 
Verhuizing uitgeverij HaGefen naar Kanot 15.000  25.200 
Ondersteuning ds. Zadok 13.250  13.250 
Evangelisatieprojecten ds. Zadok 13.250  13.250 
Voorlichting en bewustwording 25.117  27.905 
Purimactie voor Joodse militairen 7.500  6.500 
Noodhulp Israël 7.408  0 
Uitgave Russischtalig magazine 5.000  5.000 
Ondersteuning gemeente in Nahariya 4.000  0 
Ondersteuning Reformed Pastors 1.875  0 
Reis- en verblijfkosten projecten 0  1.247 

Totaal 381.021  261.537 
 
Voor 2020 is het verschil tussen ontvangsten en bestedingen ca. € 58.000 besteed aan 
kantoorkosten/overheadkosten ca. € 36.000. Het positief saldo van ca. € 22.000 wordt toegevoegd 
aan de bestemmingsreserves. 
 
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, april 2021 
Ds. R. W. Mulder, secretaris 
 


