
De Makor HaTikvah school (Bron van 
Hoop) is de enige school voor kinderen van 

Messiasbelijdende Joden in Israël. De kosten 
voor dit onderwijs zijn hoog.

Veel Messiasbelijdende gezinnen, die buiten 
Jeruzalem wonen willen hun kinderen graag 
naar de Makor HaTikva school sturen. Maar

dit is niet gemakkelijk in verband met de 
grote afstanden en de verkeersdrukte. Voor

het vervoer van deze kinderen worden 
schoolbussen ingezet.

Het schoolgeld voor de ouders is ongeveer 
€ 270 per kind/maand. Veel van de gezinnen 
kunnen zich dat niet veroorloven. Vooral als 
meer dan één kind van het gezin de school 
bezoekt. In dat geval is de school bereid 
om deze gezinnen financieel te steunen. De 
school is voor de financiën afhankelijk van 
giften. Het kost de school veel moeite om 
elke maand de salarissen
en de rekeningen
te betalen. 

Makor HaTikvah school
in Jeruzalem

Projectnummer: 20

Geef kinderen goed, gedegen Bijbels onderwijs!

Jaarlijks nodig:
€ 15.000,-



Help mee
Fijn dat u mee wilt helpen. Er is geld, maar ook gebed nodig!

Alvast heel hartelijk bedankt!

U kunt een gift direct overmaken via onze website www.steunfondsisrael.nl
of d.m.v. een overschrijving op rekening:

NL91 RABO 0395 21 9582 o.v.v. 20

U kunt ook doneren door de QR-code te scannen met een smartphone of tablet.

Steunfonds Israël / Isaac da Costa 

De interkerkelijke Stichting Steunfonds Israël / 
Isaac da Costa ondersteunt activiteiten gericht 
op de verkondiging van het Evangelie onder het 
Joodse volk. 

Dit vindt plaats door toerusting en vorming 
van ambtsdragers van Messiasbelijdende 
gemeenten in de gereformeerde theologie en 
daarnaast door steun aan diaconale projecten 
van Messiasbelijdende gemeenten in Israël 
mits die projecten dienstbaar zijn aan de 
verkondiging van het Evangelie. 

Tevens draagt de stichting bij aan de bewust-
wording en aan de kennis over Israël en het 
Joodse volk in Nederland, in het bijzonder
voor wat betreft de positie van de Messias-
belijdende Joden.

De Stichting Steunfonds Israël is ontstaan in 
1999 en heeft als grondslag de Heilige Schrift 
en de Drie formulieren van Enigheid.  

Stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa
Duke Ellingtonstraat 13
4337 XT Middelburg 

Website:  www.steunfondsisrael.nl
E-mail:  info@steunfondsisrael.nl 
Tel.:  0118 - 856 805


