
In Haifa bevindt zich verzorgingshuis 
Ebenezer Home. Het enige christelijke 

zorgcentrum voor Joodse en Arabische 
christenen in Israël.  Het huis biedt plaats 
aan ruim dertig bewoners waarvan enkele 

overlevenden van de Holocaust.

Manager is de Arabische christen Johnny 
Khoury, terwijl zijn vrouw Shoshanna, een 
Messiasbelijdende Jodin, hem assisteert. 

Samen met de andere leden van de staf

houden zij iedere dag een meditatief moment 
voor de bewoners, de medewerkers en de 
vrijwilligers en wordt gebeden tijdens de 
maaltijden. 

De overheid betaalt slechts een klein deel 
van de zorgkosten. Het zorgcentrum is 
daarom sterk afhankelijk van bijdragen uit 
het buitenland. Steunfonds Israël draagt 
jaarlijks bij aan de zorgkosten.

Ebenezer Home in Haifa
Zorg voor de ouderen

Projectnummer: 24

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. 24

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


