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Steun overlevenden
van de Holocaust
Helpen nu het nog kan

In Israël wonen ca. 100.000 ouderen die de 
Holocaust hebben overleefd, waarvan 40% 
leeft in bittere armoede. Velen van hen zijn 
onbekend met het Evangelie. De groep wordt 
snel kleiner; we hebben ze niet meer zolang 
bij ons.

Dominee David Zadok probeert met leden 
van de gemeente Grace & Truth deze ouderen 
te bereiken. Hij organiseert bijeenkomsten 
en bezoekt dan ook Bijbelse plaatsen waar 
het Woord open gaat. Na afloop wordt 
gezamenlijk de maaltijd gebruikt en krijgt 
iedereen een Bijbel mee naar huis. 

De kosten van deze bijeenkomsten zijn voor 
een relatief kleine kerkelijke gemeente als 
Grace & Truth niet alleen te dragen. Samen 
met andere Israël-organisaties willen wij 
graag ook deze manier van evangelisatie 
steunen.

Jaarlijks nodig:
€ 5.000,-



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

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. 21

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


