
 

Jaarverslag 2021 
Geroepen om te getuigen 

 
 

 
Voorwoord van de voorzitter 
 

Geliefden, 
Geroepen om te getuigen ….! 
Dat werden ze.  
Immers, zo staat het er: “En Hij riep tot Zich de twaalven en begon hen uit te zenden …” (Mark. 6: 7a). 
Aan zending gaat roeping dus vooraf. 
Wie waren nu diegenen, die werden uitgezonden? 
Zij, die door Jezus geroepen waren uit de duisternis tot het licht. 
Zij, die door Jezus weggeroepen waren bij de visnetten of uit het tolhuis. 
Zij, die Jezus zijn gaan volgen. 
Zij, die met Jezus zijn omgegaan. 
Ze hebben met Hem gegeten. Ze hebben met Hem gewandeld door Galilea. Ze hebben aan Zijn 
voeten gezeten. Ze hebben Zijn onderwijs gehoord. Zij hebben Zijn wonderen gezien.  
Het zijn de discipelen, de leerlingen, de volgelingen van Jezus. 
Het zijn Joden.  
Zij waren de eersten, die het Evangelie de wereld hebben ingebracht. 
Beginnende van Jeruzalem kwam het Evangelie van Jezus Christus door heel de wereld: “de 
zaligheid is uit de Joden”.  

We weten, hoe het grootste deel van het Joodse volk aan Jezus Christus voorbijging en voorbijgaat. 
Toch liggen er in Gods Woord rijke beloften voor het Joodse volk. Lees alleen maar Romeinen 9 t/m 
11. Het zijn deze beloften die onze stichting drijft om haar werk te doen onder het Joodse volk.  

Het is onze primaire taak om aan de beminden om der vaderen wil het Evangelie bekend te maken. 
In het achterliggende jaar hebben wij op een bescheiden wijze aan die taakuitvoering mogen geven.   
Dat was mogelijk dankzij de steun, de liefde, het meeleven en het gebed vanuit de achterban.  

Binnen het Steunfonds mochten velen zich inzetten voor het werk: de officemanager, bestuursleden, 
commissieleden, vrijwilligers. Met dankbaarheid hebben we dat opgemerkt. 
We zien ernaar uit en bidden erom dat de God van Israël Zijn volk en ons allen in Zijn gunst en 
genade zal gedenken.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. A.C. Uitslag, 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 2021 uit de volgende personen: 
 

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

 
Na 17 jaar heeft ds. K. Hoefnagel zijn functie als voorzitter neergelegd. Hij blijft wel als bestuurslid 
betrokken bij de stichting. Bestuurslid ds. A.C. Uitslag (predikant in de Christelijke Gereformeerde 
Kerken op Urk) is als voorzitter benoemd. Dhr. W.B. Kranendonk heeft afscheid genomen als 
bestuurslid. In zijn plaats is dhr. A.B. Quaak (ondernemer uit Veenendaal) benoemd.  
 
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een 
periode van vier jaar en kunnen onbeperkt opnieuw worden 
benoemd.  

Aantal vergaderingen 
Dagelijks bestuur 3 

Bestuur: 4 
Commissies: 10 

 
Het bestuur vergaderde in 2021 tweemaal fysiek op: 27 mei en op 15 september. In februari en in 
december zijn de vergaderingen geannuleerd en zijn er schriftelijke raadplegingen gehouden.  
Het dagelijks bestuur bestaand uit de voorzitter, secretaris en penningmeester vergaderde op 4 
februari, 27 mei en 12 november.  
 

1.2 Commissies 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur hebben de volgende commissies veel werk verzet: 
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. Dhr. C.J. Proos voert 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 2021 deel uit van het Comité van aanbeveling: 

• Ds. R. Bakker (Alblasserdam, OGGiN) 

• 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 (Oldebroek, Vrije OGG) 

• Ds. W. Silfhout (Veenendaal, emeritus GG) 

• Ds. J.G. van Tilburg (Ouderkerk aan den IJssel, emeritus HHK) 

• Ds. W. Visscher (Amersfoort, GG) 

• Ds. K. Visser (Driebergen, CGK) 

• Dr. P. de Vries (Nunspeet, HHK) 

• Ds. J.A. Weststrate (Gouda, GGiN) 

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 2021 vier keer een nieuwsbrief en drie keer een  
E-paper. De nieuwsbrief is verspreid onder particulieren, scholen, 
kerken en ondernemers. 

Oplage nieuwsbrief  
Per nummer: 7000 

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 zijn in 2021 geen voorlichtingsbijeenkomsten en zangavonden 
georganiseerd. 

2.4 Donateurs 
De stichting heeft in 2021 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 2021 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. 
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3 Projecten 

Hieronder een opsomming van de projecten per 31 december 2021:  
• Makor HaTikvah School in Jeruzalem 

• Ebenezer Home in Haifa (exploitatie verzorgingstehuis) 

• Geef het Woord terug (Delitzsch vertaling Nieuwe Testament) 

• Messiasbelijdende gemeente Grace & Truth in Kanot 

• Ondersteuning en projecten ds. D. Zadok 

• Purimpakketten voor Messiasbelijdende militairen in Israël 

• Uitgave Russischtalig tijdschrift  

• Uniek Bijbels educatieproject De Verkenners 

• Messiasbelijdende gemeente in Nahariya 

• Ondersteuning Reformed Pastors  

• Steun overlevenden Holocaust  

• Uitgeverij HaGefen 

Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met andere Israëlorganisaties in de steun aan diverse 
projecten in Israël. Voor meer informatie over onze projecten, zie onze website. 

4 Beleid 

Terugkijkend op 2021 kunnen we constateren dat de Heere ons werk rijk gezegend heeft. 
 
In 2021 is het beleidsplan 2022-2024 gepubliceerd. 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 2021 hebben wij weer veel giften ontvangen van particulieren, kerken en 

bedrijven. Het bestuur wil daarvoor alle gevers hartelijk dankzeggen. We mogen zeggen dat de 
Heere de harten geneigd heeft voor het werk onder de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap.  

 
Ontvangen giften van (alle bedragen in €) 

 2021  2020 
Nalatenschappen 4.000   
Bedrijven 86.240  51.418 
Particulieren 86.763  65.169 
Kerken 40.733  35.619 
Scholen 5.617  328 
Overige instellingen 1.988  2.848 
Opbrengsten verkopen artikelen 2.945  1.816 
Overigen 10  10 

Subtotaal 229.296  157.208 
Geoormerkte giften 132.333  283.766 

Totaal ontvangsten 361.629  440.974 
 

Besteed aan doelstelling (alle bedragen in €) 
 Nr. 2021  2020 

Geoormerkte giften bouwproject Ebenezer Home  61.300  57.200 
Makor HaTikvah School (inclusief actie voor busvervoer 2021) 20 43.900  51.725 
Ebenezer Home in Haifa (exploitatie verzorgingstehuis) 24 38.500  69.500 
Geef het Woord terug (Delitzsch vertaling Nieuwe Testament) 65 36.000  37.096 
Voorlichting en bewustwording  33.899  25.117 
Messiasbelijdende gemeente Grace & Truth in Kanot 50 15.000  34.100 
Ondersteuning ds. D. Zadok 51 13.250  13.250 
Evangelisatieprojecten ds. D. Zadok 52 13.250  13.250 
Purimpakketten voor Messiasbelijdende militairen in Israël 22 7.500  7.500 
Uitgave Russischtalig tijdschrift 23 5.000  5.000 
Uniek Bijbels educatieproject De Verkenners 16 5.000  0 
Messiasbelijdende gemeente in Nahariya 27 4.000  4.000 
Noodhulp Israël 10 2.500  7.408 
Ondersteuning Reformed Pastors 25 2.500  1.875 
Steun overlevenden Holocaust 21 1.250  20.000 
Uitgeverij HaGefen 70 0  19.000 
Verhuizing uitgeverij HaGefen naar Kanot 70 0  15.000 

Totaal 258.400  381.021 
 
 

 
 

   
 
Ds. A.C. Uitslag   Dhr. L. van der Tang  
(voorzitter)    (algemeen adjunct) 


