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er steun gegeven aan 25 projecten! Wilt 
u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?  
Mail naar info@messiasbelijdendejoden.nl
Volg ons op facebook of bekijk onze website 
www.messiasbelijdendejoden.nl

P.S.  Wij wijzen u op ons privacy-statement 
op de website

Postbus 22
3860 AA Nijkerk
KvK Amersfoort 
320 76147

Voor het opgeven als donateur en voor 
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En dat is meer dan nodig in een tijd waarin het antisemitisme weer 
toeneemt. Herdenken. Nooit mogen we vergeten hoe goddeloos en 
gevaarlijk een ideologie is waarin mensen als niet-mensen worden 
beschouwd. Dr. Siebesma bepaalt ons in zijn artikel bij wat de Joden 
overkwam, in het bijzonder de positie van Messiasbelijdende Joden, 
ten tijde van de WOII. Nooit mogen we dat vergeten. Laten we ook nooit 
vergeten dat de HEERE trouw blijft aan Zijn volk, Zijn verbond wankelt 
nooit, Hij doet wat Hij aan Abraham beloofd heeft.

In de vorige Immanuël hebt u al kennis kunnen maken met onze nieuwe 
directeur. In dit nummer is een prachtig tweeluik opgenomen: in gesprek 
met de oude en de nieuwe directeur. Mooi om te lezen wat hen al die jaren 
bewogen heeft en gedaan heeft en ook nu beweegt om zich in te zetten 
voor onze Messiasbelijdende broeders en zusters in Israël. Tevens dank 
voor al het werk dat met overgave en toewijding is verzet.

Eén van de projecten die we steunen is Be’ad Chaim. Zij ondersteunen 
jonge moeders en kinderen, helpen zwangere vrouwen af te zien van een 
abortus en geven de benodigde begeleiding daarin. Ieder leven telt. We 
hebben er een paar namen voor u uitgelicht.

De meditatie bepaalt ons bij de Emmaüsgangers. Ze worden door de 
Opgestane op de Schriften gewezen. Ik denk aan Hosea 6: “Op de derde 
dag zal Hij ons doen opstaan, dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.” 
Dat zal wat zijn: de bekering van Israël, de bedekking weg, omdat Jezus 
Christus op de derde dag uit de dood is opgestaan! Laten we erom bidden 
en de Messiasbelijdende Joden in hun getuigenis steunen.

Redactioneel

U hebt weer in een nieuwe 
Immanuël in handen. Het 
mei-nummer. Mei is de 
maand van herdenken. 

Ds.  E. v.d. Noort

P. van den Ent, Veenendaal - penningmeester

‘Laten we ook nooit vergeten dat de 
HEERE trouw blijft aan Zijn volk’.

Laten we erom bidden en de Messiasbelijdende 
Joden in hun getuigenis steunen.



Messiasbelijdende Joden begonnen in 1988 te bidden voor 
deze nood. In 2006 werd de organisatie Be ‘ad  Chaim (Voor 
het Leven) opgericht. Deze organisatie helpt iedere vrouw, 
getrouwd of ongetrouwd. Joods of Arabisch, ongeacht 
godsdienstige achtergrond.

Hulp wordt geboden door:

• Gesprekken en zo mogelijk gebed
• Een kinderbed met linnengoed, badje, wandelwagen
•  12 maanden lang bonnen: om luiers, kleding, voeding en 

andere dingen die de baby nodig heeft, in de winkel te 
kopen

Er is € 1500,- nodig om één moeder met haar kind te helpen. 
Helpt u deze vrouwen in nood mee hun baby te behouden?

Be’ad Chaim
In Israël worden jaarlijks 20.000 legale abortussen en hetzelfde aantal 

illegale abortussen gepleegd. Duizenden vrouwen in Israël zien in 
hun noodsituatie geen andere uitweg dan een abortus. Dit is wettelijk 

toegestaan wanneer uit een echo blijkt dat een baby lichamelijke 
of geestelijke ‘defecten’ heeft. Maar ook als een  moeder door de 

zwangerschap in lichamelijke of psychische nood komt.
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Bescheiden verder 
professionaliseren
Interview met scheidende en nieuwe directeur SSMBJ

Ds. Jonker, hoe ontstond de stichting in 
1999?

“Christenen voor Israël (CvI) had in maart dat jaar 
ds. Jossi Ben Zvi als spreker op bijeenkomsten in 
Nederland. Hij is predikant van een messiasbelijdende 
Joodse gemeente in Jeruzalem. CvI-voormannen als Pee 
Koelewijn en ds. De Vreugd vonden dat deze gemeente 
steun moest krijgen via een aparte stichting. Die werd dat 
jaar opgericht, waarbij ik voorzitter werd.”

Hoe ontwikkelde de stichting zich?
“In de loop der jaren kregen we steeds meer contacten met 
andere Bijbelgetrouwe messiasbelijdende Joden in Israël. 
Anno 2019 steunen we 25 projecten op 20 adressen door 
heel Israël. Daartoe behoren gemeenten en voorgangers, de 
Bible Society, het Israëlische Bijbelgenootschap, het Israel 
College of the Bible, een hbo-Bijbelschool, Be’ad Chaim, de 
Israëlische VBOK, en de messiasbelijdende HaTikvah-school  
in Jeruzalem.
Het meeste werk kwam op mij als voorzitter neer. Deze 
vrijwilligerskar trok ik naast mijn werk als gemeentepredikant. 
Toen dit vrijwilligerswerk te omvangrijk werd, ging ik in 2013 
uit het bestuur en kreeg ik een betaalde functie voor één dag 
in de week.”

Hoeveel messiasbelijdende Joden zijn er 
in Israël?
“Geschat wordt 30.000, een half procent van de 

bevolking. Bijna allen hanteren de volwassendoop 
en denken over ethische thema’s als huwelijk en 

homoseksualiteit zeer Bijbels. Wij richten ons op de meer 
behoudende gemeenten en voorgangers. Wij ondersteunen 
er ruim tien.”

Welk effect heeft de ondersteuning in Israël?
“Ds. David Zadok bereikt met de uitgeverij De Wijnstok het hele 
land. Hij verspreidt boeken voor de messiasbelijdende Joodse 
gemeenschap in Israël in het Ivriet, maar ook in het Russisch, 
Perzisch en Ethiopisch. Ook helpen we de organisatie One for 
Israel, die met haar Youtube-filmpjes veel Israëli’s bereikt.”

De stichting heeft nogal wat geld op de bank.
“Doordat we telkens veel giften aan het einde van het jaar 
ontvangen groeide dit werkkapitaal. De stichting is bezig dat 
terug te brengen ten bate van doelen in Israël. Maar het is wel 
handig dat er een buffer is. Bij een sterke terugloop van giften 
kunnen we toch aan onze verplichtingen voldoen, of bij een 
acute vraag meteen een bedrag overmaken. Omdat er elke 
keer in december veel geld binnenkomt, is het wellicht een 
idee het boekjaar anders in te richten.”

Herbert Bulten (46) is per 1 januari de nieuwe directeur van de Stichting Steun Messiasbelijdende 
Joden (SSMBJ). Wie is hij? Wat wil hij met de stichting? Wat kan hij, in slechts één dag per week? 

En hoe kijkt de vorige directeur, ds. A. Jonker (65), terug? In de woonkamer van de hervormde 
pastorie van ds. Jonker blikken beide Puttenaren terug én vooruit.

tekst en foto: Gijsbert Wolvers 
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Waarom stapt u terug?
“Het was te intensief om op twee borden tegelijk te schaken: 
het goede voor de stichting te doen en vijftig tot zestig uur per 
week in het predikantschap te investeren.”

Heeft u vertrouwen in uw opvolger?
“Zeker. Hij is een man met veel kwaliteiten en, wat ik vooral van 
belang vind: een biddend leven. Onze stichting is begonnen 
met gebed, en met geleend geld. Zij was en is een geloofszaak.”

Meneer Bulten, hoe bent u op deze post 
terechtgekomen?

“Na mijn HTS-studies had ik een aantal functies in het 
bedrijfsleven. Vanuit onze roeping om directer in Gods 
Koninkrijk te bezig te zijn, werkten mijn vrouw en ik van 2004 
tot 2007 in Jeruzalem voor Near East Ministry. Die probeert 
de verzoening te stimuleren tussen de Israël en de volkeren 
eromheen. In Nederland adopteerden we twee dochters, nota 
bene uit Israël – ze zijn nu 10 en 8 jaar. Daarna werkte ik onder 
andere negen jaar bij Open Doors. Recent pakte ik mijn eerdere 
theologiestudie weer op, in Leuven. In deze aanstelling komen 
veel lijntjes samen.”

Wat wilt u in die ene dag per week als directeur 
bereiken?

“Het eerste jaar ga ik veel luisteren: wat heeft de messias-
belijdende gemeenschap in Israël nodig? Ik wil graag 
inzetten op de onderlinge eenheid van deze gemeenschap 
en op verzoening met Arabische christenen. Twee keer 
per jaar wil ik naar het land toegaan, voor bemoediging, 
verdieping, ondersteuning en ontmoeting met leiders. Het is 
belangrijk deze broeders en zusters in het geloof te steunen. 
Messiasbelijdende Joden in Israël vormen een kwetsbare 
groep. De meeste christenen vergeten hen; bovendien 
discrimineren vooral orthodoxe Joden hen.

Vanwege de nieuwe fase van de stichting wil ik met het 
bestuur spreken over de prioriteiten en de strategie. Zelf wil 
ik graag meer vrijwilligers inschakelen. Ook streef ik ernaar 
jongeren te interesseren voor dit werk, samen met kerkelijke 
jeugdorganisaties en christelijke scholen. Daarnaast geven 
wij natuurlijk aandacht aan het twintigjarig jubileum van de 
stichting, in oktober.”

Nogal wat stichtingen houden zich met Israël bezig. Is 
samenwerking mogelijk? Bulten: “Waar mogelijk wil ik 
samenwerken, zoals met het Isaäc da Costa Fonds, het 
Centrum voor Israël Studies en Christenen voor Israël.”
Ds. Jonker: “In Nederland gaat het helaas nogal eens om de 
eigen organisatie. In Israël zeggen messiasbelijdende Joden: 
We gaan militairen en jongeren benaderen en we zien wel hoe 
het geld binnenkomt.”
Bulten: “Natuurlijk wil ik onze boodschap in Nederland zo goed 
mogelijk verspreiden. Daarin wil ik verder professionaliseren 
en tegelijk bescheiden blijven. Als we in Christus zijn, zijn we 
gedreven om uit te gaan. Dat geldt voor Nederland en Israël. 
Wij blijven met onze Messiaanse Joodse broeders en zusters 
benadrukken dat het heil via Christus gaat.”

Als we in Christus zijn, 
zijn we gedreven om uit 
te gaan. Dat geldt voor 

Nederland en Israël. 
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ds. M.C. Schreur
Harskamp Je denkt altijd als je over die Emmaüsgangers leest: Waarom zegt U 

nou niet: ‘Kijk eens wie Ik ben?’ Zien is toch geloven? Dat is toch de 
snelste manier van overtuigen? Zo werkt het bij Thomas toch ook? 
En het is toch beledigend voor de majesteit van de Heere Jezus dat 
ze al een hele tijd met Hem meelopen zonder te zien wie Hij is! 

Dat zou je wel denken, maar als de Heere Jezus Zich direct bekend 
had gemaakt, dan hadden wij niet geweten wat die twee mannen op 
weg naar Emmaüs allemaal dachten (verzen 19-24). Kleopas en zijn 
vriend beseften toen natuurlijk nog niet dat eeuwen later honderden 
miljoenen mensen mee zouden lezen om te begrijpen wat hen 
bezighield en waarom zij twijfelden. Juist omdat de Heere Jezus 
hen hier aan het woord laat, begrijpen we hoe vreselijk het voor hen 
geweest moet zijn dat Jezus stierf aan het kruis, terwijl ze nog wel 
‘hoopten dat Hij Degene was Die Israël verlossen zou’.

Maar dat is niet de enige - en zeker niet de eerste! - reden waarom 
de Heere Jezus hen niet direct laat zien dat Hij het is. De manier 
waarop Hij Zich bekend maakt is als een preludium op het grote 
koraal van de Evangelieverkondiging. Het gaat in de verkondiging 
niet om wat gezien kan worden, maar om wat er geschreven staat! 
Zo moet het Evangelie straks de wereld in: met Zijn Woord. Hij 
gebruikt het geschreven Woord, dat levend en krachtig is. Wat een 
indrukwekkende zin: ‘En begonnen hebbende van Mozes en van al 
de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem 
geschreven was.’ Dus niet eerst zien en dan geloven, maar: eerst 
lezen en dan geloven. En dan met geopende ogen en met een 
geopend verstand. Blind en onverstandig? Geen nood, de Vader 
heeft beloofd de Heilige Geest te geven aan ieder die om Hem 
vraagt. Zo zal ook eens de bedekking die er op Israël ligt worden 
weggenomen! Ja, de hoop van Kleopas en zijn vriend werd en wordt 
werkelijkheid!

Verlang je de Heere Jezus te zien? Pak dan je Bijbel, lees biddend 
en bid lezend. Straks zul je Hem zien. Heb je hier op tijd gelezen 
en geluisterd? Leer van de leerlingen: ze dwingen Jezus bij hen te 
blijven, ze willen zo graag in Zijn nabijheid zijn. Herken je dat?

‘En begonnen 
hebbende van 
Mozes en van 
al de profeten, 
legde Hij hun uit, 
in al de Schriften, 
hetgeen van Hem 
geschreven was’, 
Lukas 24:27

De Meester 
en Zijn 
leerlingen
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Prof. Dr. A. Siebesma

Messiasbelijdende Joden 
in de getto’s en 
concentratiekampen  

Voor Hitler en de Nazi’s was een Jood niet zozeer iemand die de Joodse 
godsdienst aanhing, maar die tot het Joodse ras behoorde. Daardoor 
kwamen ook christenen met Joodse ouders en grootouders in 
concentratiekampen en getto’s terecht. De doop of lidmaatschap 
van een kerk redde hen niet van de vernietiging.

Dit leidde tot een opmerkelijke ont-
wikkeling. Voor de Tweede Wereld-
oorlog zijn er wel pogingen gedaan 
om kerken te stichten van Messias- 
belijdende Joden, maar deze wa-
ren zelden succesvol. Een van de 
weinige uitzonderingen daarop 
was de Messiasbelijdende ge-
meente van ‘de Israëlieten van het 
Nieuw Verbond’, die in 1884 door 
Joseph Rabinowitz in Kishinev, 
Moldavië werd gesticht. Deze 
kwam op sabbat bij elkaar en heeft 
tot aan de Tweede Wereldoorlog 
bestaan. Slechts twee gemeente-
leden hebben de oorlog overleefd. 

In de Tweede Wereldoorlog vond er 
(noodgedwongen) gemeentevor-
ming van Joodse christenen plaats 
in getto’s en concentratiekampen. 
Daarom wil ik dit artikel stil staan bij 
dit onbekende aspect van de kerk-
geschiedenis.

Gemeentevorming 
in Westerbork en 
Barneveld

In Nederland is op twee plaat-
sen sprake geweest van nood-
gemeenten, in Westerbork  en in 
Barneveld. In Westerbork werden 
vanaf 1942 tot 1944 diensten ge-
houden onder leiding van een 
Nederlands Hervormde kandi-
daat in de theologie, Max Enker. 
Deze had van de Nederlands 
Hervormde synode bij wijze van 
noodmaatregel toestemming ge-
kregen om te dopen, avondmaal 
te bedienen en huwelijken in te 
zegenen. De kerkdiensten werden 

in de zogenaamde gedoopten-
barak gehouden en bezocht 
door ongeveer tweehonderd 
mensen.  Er was in  Westerbork 
geen Rooms-katholieke kerk. De 
Rooms-katholieke Joden, waar-
onder een aantal kloosterlingen, 
waren al in augustus 1942 naar 
Auschwitz gedeporteerd en daar 
vermoord. 

Ook in Barneveld, in de twee te-
huizen, De Schaffelaar en De 
Biezen, was een noodgemeente 
gevormd. Hier waren 700 Joden 
geïnterneerd, vooral vooraan-
staande en hoogopgeleide men-
sen. Ongeveer honderd van hen 
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Messiasbelijdende Joden 

waren lid van een kerk en daar-
om werden eens per twee weken 
in ieder tehuis diensten gehouden. 
Niet-Joodse predikanten van buiten 
werden uitgenodigd om voor te 
gaan. Ook Dr. Willem Ten Boom 
(een neef van de bekende Corrie 
Ten Boom) ging af en toe voor. Tij-
dens de laatste dienst op Kasteel 
de Schaffelaar op 26 september 
(enkele dagen voor het vertrek van 
de Barneveldse Groep naar Wester-
bork) bediende Dr. Ten Boom nog de 
doop aan een Joods echtpaar, een 
tandarts en een advocate, en hun 
dochter uit Amsterdam.

Kerken in het getto van 
Warschau

Buiten Nederland zijn we vooral 
goed geïnformeerd over het get-
to van Warschau. De situatie in 
Warschau verschilde van die van 
de andere Poolse getto’s. De Joden 
vormden een derde deel van de 
bevolking van Warschau, maar er 
waren geen specifieke Joodse wij-
ken. Daarom kozen de Duitsers een 
achterstandswijk uit en maakten die 
tot een getto. In dit stadsdeel waren 
drie Rooms-katholieke kerken, en 
aan de rand net binnen de muren 
was een protestants ziekenhuis 
en net daar buiten een Gerefor-
meerd-evangelische kerk, aan drie 

kanten omgeven door de muren 
van het getto. Via deze kerken werd 
hulp geboden aan de bewoners 
van het getto en ze functioneerden 
als ontsnappingsplaatsen, doordat 
bijvoorbeeld mensen van de getto- 
muur op de binnenplaats van de 
Gereformeerd-Evangelische kerk 
sprongen. 

Ook in het getto van Lodz waren 
Joodse christenen, en daarnaast 
niet-Joodse christenen, zoals part-
ners in gemengde huwelijken en 
dienstboden en kindermeisjes die 
de Joodse families, bij wie ze in 
dienst waren niet in de steek wilden 
laten. Maar hier waren geen kerken. 
In Warschau bleven nadat het getto 
van de buitenwereld was afgesloten 
en de niet-Joodse christenen de 
wijk hadden verlaten, de kerken met 
de bijbehorende instellingen func-
tioneren, maar nu ten behoeve van 
de gedoopte Joden. Priesters van 
buiten het getto kregen toestem-
ming om missen op te dragen en 
diensten te leiden.   

Aantal
Hoe groot de groep christenen 
in het getto van Warschau was, 
is niet bekend. Algemeen gaat 
men uit van 5200 personen, maar 
er worden ook hogere cijfers ge-

noemd. De meerderheid van hen 
was Rooms-katholiek, maar ook 
protestanten van verschillende 
kerken. Er was een groep Luther-
se Joden uit Berlijn met hun eigen 
predikant,  Ds. Ernst Flatow. Er wa-
ren Grieks-orthodoxen en volgens 
een niet bevestigde bron zou er ook 
een oud katholieke kerk hebben 
gefunctioneerd in het getto. 

We komen deze gedoopte Joden 
tegen op hoge posities. Ze maakten 
deel uit van de  Joodse Raad. Kolo-
nel Jozef Szerynski het hoofd van de 
Joodse politie en enkele van zijn ad-
judanten behoorden tot deze groep, 
als ook een groot aantal artsen, 
waaronder Ludwik Hirzfeld,  een in-
ternationaal bekende microbioloog, 
belast met de bestrijding van tyfus 
en andere besmettelijke ziekten, Dr. 
Kon hoofd van de gezondheidsraad 
en Dr. Jozef Stein, de directeur van 
het orthodox Joodse Ziekenhuis.
Onder hen waren zij die vanuit over-
tuiging christen waren geworden, 
anderen om een hoge positie in 
de Poolse maatschappij te berei-
ken. Mary Berg, dochter van een 
Pools-Joodse vader en een Ame-
rikaanse moeder bracht een tijd in 
het getto door totdat ze werd uit-
gewisseld voor Duitsers in de Ver-
enigde Staten. Ze vermeldt in haar 

Algemeen gaat men uit van 
5200 christenen in het getto 
van Warschau. De meerderheid 
van hen was Rooms-katholiek.



in de negentiende eeuw

memoires dat ze in 1941 op school 
(ze was toen 17 jaar oud) een gesprek 
had met een andere leerling, Julia, 
dochter van een bekende Poolse 
schrijver. Julia klaagde dat pas toen 
ze gedwongen werd naar het getto 
te verhuizen, ze er achter kwam dat 
ze Joods was en dat ze dat helemaal 
niet wilde zijn, ze was immers chris-
ten. Mary merkte toen op dat er geen 
enkele reden was om je te schamen 
dat je Jood was, immers  Jezus was 
ook Joods!

De evangelische 
gemeente in 
Theresienstadt

Aan het eind van 1941 werd in de 
Tsjechische stad Terizin, beter be-
kend als Theresienstadt,  door de 
Nazi’s een kamp gesticht, dat an-
ders was dan de andere getto’s en 
concentratiekampen.  Het was be-
doeld als een modelkamp, speciaal 
voor bejaarden, veteranen uit de 
Eerste Wereldoorlog en andere ge-
privilegieerde Joden. Tegelijkertijd 
was het ook bedoeld als een show-
kamp voor media in de vrije wereld, 
om te laten zien dat Joden het nog 
niet zo slecht hadden. Maar in de 
praktijk diende het vooral als een 

doorgangskamp, van waaruit men 
naar Auschwitz werd gevoerd. Meer 
dan 140.000  Joden werden hier-
heen gedeporteerd. 33.000 men-
sen overleden in dit kamp en 87.000 
mensen werden van hieruit naar 
de concentratiekampen gestuurd. 
Toen Theresienstadt op 8 mei 1945 
werd bevrijdt waren er nog maar 
19000 mensen overgebleven.

Het waren vooral geassimileerde 
Joden die hier gevangen zaten en 
onder hen waren relatief veel ge-
doopte Joden uit Duitsland. Som-
mige schattingen spreken van tien 
procent. Ook in dit kamp floreerde 
een christelijke gemeente.

Arthur Goldschmidt, wiens ouders 
in 1885 christen waren geworden, 
werd in 1933 in Hamburg als rech-
ter ontslagen. In 1942 werd Gold-
schmidt  naar Theresienstadt ge-
deporteerd. Op de eerste zondag in 
het getto kwamen hij en een andere 
man bij elkaar om samen het Nieuwe 
Testament te lezen. Anderen voeg-
den zich daarbij totdat de groep te 
groot werd. Daarom kreeg hij toe-
stemming van de Joodse raad om 
als christelijke gemeente op zondag 
samen te komen in de theaterzaal.

De diensten werden bezocht door 
zo’n 150 à 200 mensen, maar tijdens 
christelijke feestdagen waren er veel 
meer bezoekers. Niet -christenen 
waren welkom, maar mochten niet 
deelnemen aan het avondmaal dat 
met brood en thee met suiker werd 
gevierd. Hans Werner Hirschberg, 
die ook rechter was geweest in Ber-
lijn en begin 1944 in Theresienstadt 
was aangekomen, schreef over 

deze gemeenschap het volgende. 
“Het licht van het evangelie scheen 
helder in Theresienstadt. Een tien-
de van de Joden die hier gevangen 
zaten, behoorden tot een christelij-
ke denominatie. Sommigen waren 
protestants, anderen rooms-katho-
liek.  In Theresienstadt waren de 
woorden van Jezus dat we allen één 
zijn realiteit. Velen van de bezoekers, 
hoewel ze gedoopt waren, hadden 
zich nooit als echte volgelingen van 
Jezus beschouwd totdat zij naar 
Theresienstadt kwamen. Maar hier 
onder de invloed van Gods Woord, 
werden velen van hen werkelijk be-
keerd. Joden die in naam christenen 
waren, werden echte christenen. 
Orthodoxe Joden en Joden die ner-
gens aan geloofden vonden Jezus 
en werden gered in Theresienstadt.” 
En vervolgens gingen ze naar Aus-
chwitz, waar ze werden vergast.

We weten niet hoeveel Messiasbe-
lijdende Joden er zijn omgekomen 
in de Sjoa. Een reële schatting lijkt 
me 1 a 2 % van het totaal van de zes 
miljoen, dus tussen de 60.000 en 
120.000 mensen.

 GERAADPLEEGDE 
 LITERATUUR
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Het jaar 2018 is voor de Stichting een opmerkelijk 
jaar geworden. Aan ons werden weer rijkelijk 
de middelen toevertrouwd om de 25 projecten 
in Israël te kunnen ondersteunen en zo de 
Messiasbelijdende Joodse gemeenten te dienen. 
Er konden extra middelen aan gemeenten en 
diaconale doelen ter beschikking worden gesteld. 
Vanuit Nederland wordt ondersteuning verleend 
in de opbouw van gemeenten, vergroten van de 
mogelijkheden om de Bijbel beter en grondiger 
te bestuderen, het onderwijs, de ouderenzorg en 
vele andere diaconale doelen. 

Algemeen
In 2018 zijn een aantal belangrijke bestuurlijke 
veranderingen voorbereid en deels uitgevoerd. 
Medio 2018 vond een wisseling van penning-
meesters plaats. Nadat dhr. M. Hop vele jaren de 
Stichting in vele opzichten heeft gediend besloot 
hij medio 2018 zijn post ter beschikking te stellen. 
Ook op deze plaats constateren we dat dhr. Hop 
van grote verdienste is geweest voor de Stichting. 
Het Algemeen Bestuur kon in augustus dhr. P.J. 
van den Ent benoemen tot penningmeester. 
In 2018 zijn grondige voorbereidingen getroffen 
om te komen tot de benoeming van een nieuwe 
directeur. Ds. A. Jonker vond, als bestuurder van 
het eerste uur tot en met directeur de laatste jaren, 
het moment gekomen zijn taken neer te leggen. 
Gelet op het grote belang van deze post was een 
gedegen bezinning op de toekomst en de daarbij 

behorende bemensing van belang. Per 1 januari 
2019 is dhr. H. Bulten benoemd als directeur van 
de Stichting. 

Gemeenten
Opnieuw mocht ondersteuning worden verleend 
aan de gemeenten in Arad, Jeruzalem, Kanot, 
MaAleh Adumim, Nahariya, Nazareth, PeTah 
Tikvah, Haifa en Karmiël. In april 2018 zijn alle 
gemeenten bezocht door ds. Jonker en Marco 
Daudeij. Bij de bezoeken is zichtbaar geworden 
dat de gemeenten groeien in ledenaantal, maar 
dat er ook nog steeds zorgen en noden zijn. Zo is 
de gemeente Kehila Me’Aleh Adumim inmiddels 
gegroeid naar zo’n 100 bezoekers per dienst.  
Waar mogelijk zijn nog in goed overleg adviezen 
gegeven en suggesties gedaan. Een belangrijk 
punt van zorg blijft de continuïteit van het pas-
toraat en de opbouw van de Bijbelkennis in de 
gemeenten. 

Toerusting en lectuur
De school Makor HaTikva in Jeruzalem kreeg 
in 2018 een nieuwe directeur, Yoël Russu,   die 
enthousiast van start ging. Een belangrijke steun 
in de rug was de erkenning van de school door 
de Israëlische overheid, waardoor er beperkt 
meer mogelijkheden, maar ook strengere eisen 
aan onderwijs en locaties worden gesteld. Een 
belangrijke wens blijft om de school verder uit te 
breiden. Inmiddels heeft de school de zorg voor 

Jaarverslag 2018
In deze maanden van het jaar worden door 

onderneming, stichtingen enz. veelal de jaarverslagen 
gepubliceerd van de voorgaande kalenderjaren, zo ook 
van onze Stichting Messiasbelijdende Joden. Met stille 

verwondering hebben we een mooi boekjaar 2018 
mogen afsluiten. Onze dank gaat uit naar de Heere 

onze God voor zoveel zegeningen.

10   STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN



ongeveer 100 kinderen en heeft 25 medewerkers. 
Drukkerij Ha-Gefen heeft de geïllustreerde Bijbel 
voor kinderen niet compleet kunnen afronden in 
2018. De verwachting is dat dat in 2019 wel zal 
gaan lukken. De Bible Society in Jeruzalem heeft 
doordat het is gevestigd aan de Jaffastraat een 
goede mogelijkheid om een veelheid aan lectuur 
te verspreiden onder seculiere Joden.

Diaconale doelen
In Israël heerst op vele plaatsen nog armoede en 
is de hulp via de gaarkeukens en het verstrekken 
van voedselpakketten nog steeds noodzakelijk. 
Onze gerichte actie in 2018 had dan ook een 
indrukwekkende opbrengst, waar we met stille 
verwondering en grote dankbaarheid velen 
hebben mogen helpen via de gemeenten in 
Haïfa en Nazareth.    
Be’ad Chaim kan zich verheugen in steeds meer 
belangstelling als het gaat om het voorkomen 
van abortus. Be’ad Chaim doet dat zonder 
aanzien des persoons. Elke vrouw die geholpen 
kan worden wordt ook geholpen. Met hulp van de 
onze Stichting is de website verder aangepast 
en inmiddels is dat rijk gezegend. Het aantal 
bezoekers steeg van 15.000 naar 300.000. Dat 
betekent dat meer vrouwen aarzelen en hulp 
zoeken, wat een kans is voor Be’ad Chaim en haar 
22 vrijwilligers. 
De hulp in de verslavingszorg van Beit Hayeshua 
was ook in 2018 onverkort nodig. De resultaten 
van het centrum zijn nog steeds goed en 
soms beter dan de nationale afkickcentra. De 
medewerkers en bewoners kennen daar voor 
maar een reden: ‘Yeshua’!

Sprekers en voorlichting
In 2018 zijn diverse sprekers in Nederland ge-

weest vanuit de diverse gemeenten in Israël. In 
maart bezocht ds. Leon Mazin uit Haifa, gemeente 
Shavei Tsion, de gemeenten in Oldebroek, Uddel 
en Ede. 
Ds. David Zadok, predikant van de gemeente 
Grace and Truth in Kanot, bezocht in oktober de 
gemeenten in Montfoort, Arnemuiden en Bode-
graven.

De voorlichting in Nederland steunt in belangrijke 
mate op het blad Immanuël dat in 2018 voor 
het eerst vier keer werd uitgegeven. Het blad 
wordt in een oplage van 20.000 stuks verspreid 
en heeft een goede ontvangst. Een belangrijk 
onderdeel in Immanuël is al sinds een aantal 
jaren de geschiedenis van de Messiasbelijdende 
Joden onder redactie van Prof. Dr. P.A. Siebesma. 
Waardevolle kennis is op unieke wijze door Prof. 
Siebesma bij elkaar gebracht.
Naast Immanuël worden er nieuwsbrieven 
en projectbrieven uitgegeven, voornamelijk 
gericht op het verstrekken van informatie en als 
uitnodiging voor donaties aan diverse projecten. 
Ook werd in 2018 gebruik gemaakt van Groot 
Nieuws Radio als medium om informatie te 
vestrekken met interviews en radio spots.

In 2018 bleek het project onder scholieren, om 
de kennis te vergroten van Israël in het algemeen 
en Messisbelijdende Joden in het bijzonder, in 
belangstelling te groeien. Scholieren werven in 
deze projecten gelden en krijgen dan in ruil daar-
voor een bijdrage in een werkweek in Israël. 

Meer informatie over de projecten en het werk 
van de Stichting is te vinden op de website van de 
stichting www.messiasbelijdendejoden.nl en op 
te vragen via info@messiasbelijdendejoden.nl

We zien dat God de Messiasbelijdende Joden 

zegent en voor anderen een zegen doet zijn.
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Staat van baten en lasten over 2018 

BATEN 2018 2018 2017

Geworven baten Werkelijk Begroting Werkelijk

Baten van particulieren 495.509 480.000 481.362

Baten van bedrijven 33.039 25.000 16.580

Baten van verbonden organisaties 

zonder winststreven 128.928 129.500 123.682

Overige baten 12.750  23.008

Som van de baten 670.226 634.500 644.632

LASTEN 2018 2018 2017

Besteed aan doelstelling Werkelijk Begroting Werkelijk

Diaconale ondersteuningen 195.000 140.000 169.000

Ondersteuning gemeenten 160.209 140.000 165.810

Toerusting gemeenten in Israël 181.380 173.000 178.820

Voorlichting in Nederland 98.199 98.000 82.446

Totaal besteed aan doelstelling 634.788 551.000 596.076

Kosten werving en beheer

Wervingskosten 24.453 25.000 19.385

Kosten beheer en administratie 30.506 39.000 23.273

Totaal werving en beheer 54.959 64.000 42.658

Financiële baten en lasten 5.920 7.000 6.063

Totaal van de lasten 695.667 622.000 644.798

Resultaat -25.441 12.500 -166

Beknopt Financieel Jaarverslag

Balans per 31 december 2018

ACTIVA 2018 2017

Materiële vaste activa - 187

Vorderingen 10.290 6.047

Liquide midelen 568.710 603.091

Totaal 579.000 609.325

PASSIVA 2018 2017

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 214.500 214.500

Bestemmingsreserve 335.191 360.634

Langlopende schulden 24.171 24.671

Kortlopende schulden 5.138 9.520

Totaal 579.000 609.325
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Korte toelichting bij 
de Jaarrekening 2018

In 2018 stegen de inkomsten t.o.v. 2017 met ruim 3,9% (2017: 
3,3%). Het was verheugend dat de giften weer stegen. Het 
aantal gevers neemt echter de laatste jaren af, alleen het 
gemiddeld bedrag ligt echter aanzienlijk hoger. 

De kosten van werving bedroegen in 2018 3,6% (2017: 3,0%) 
en de beheerskosten bedroegen 4,6% (2017: 3,6%). De kosten 
worden bij deze percentages uitgedrukt als percentage van de 
totale opbrengsten. De kosten van de Stichting zijn uitzonderlijk 
laag in vergelijk met ander fondswervende instellingen in 
Nederland. De belangrijkste reden daarvoor is dat de Stichting 
vrijwel geheel wordt bemand met vrijwilligers, die alleen een 
vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten, doorgaans 
uitsluitend reiskosten voor vergaderingen, spreekbeurten of 
bezoeken van de projecten en gemeenten in Israël. 

In december 2018 zijn opnieuw extra bedragen, boven de 
begroting, overgeboekt naar Israël. Dat hield verband met 
de extra inkomsten en de mogelijkheden die dat bood om 
tegemoet te komen aan extra hulpvragen vanuit de gemeenten 
in Israël en de diverse projecten. In 2018 werd aldus in totaal 
€ 84.000 meer overgeboekt dan aanvankelijk was begroot. 
Daarmee kwam wel het eindresultaat negatief uit op € 
25.441. Dit negatieve resultaat is in mindering gebracht op de 
Bestemmingsreserve.  

Het beleid is om de reserves op een 
verantwoorde wijze te laten afnemen tot 
het totaalbedrag van de toezeggingen 
die voor één jaar gedaan zijn, de zgn. 
continuïteitsreserve.

Indien u graag een volledige jaarrekening 
2018 ontvangt, kunt u die aanvragen via 
penningmeester@messiasbelijdendejoden.nl

Van elke in 2018 ontvangen Euro is 
€ 0,95 besteed aan onze doelstellingen

besteed aan onze 
doelstellingen



Save the date!

D.V. 5 oktober 2019
Oude Kerk in Putten
Spreker Ds. D. Zadok uit Israël
Aanvang: 19.30 uur

Met muzikale medewerking van 
het vrouwenkoor Shira en het 
mannenkoor Tehilim

Vooraan-
kondiging
 

In oktober 2019 verschijnt, in 
samenwerking met onze stichting, 
van de hand van Dr. Pieter A. 
Siebesma
 

Messiasbelijdende Joden 
door de eeuwen heen
Geschiedenis van een 
vergeten groep
 
Dit boek wordt opgedragen aan alle Joodse 
gelovigen in de Messias voor wie de woorden 
van Paulus aan Timotheüs realiteit waren en 
zijn: “ En allen die godvruchtig willen leven 
in Christus Jezus, zullen vijandig bejegend 
worden.” 

Met de bus naar 
Makor HaTikva 
Veel Messiasbelijdende families van buiten 
Jeruzalem willen graag dat hun kinderen 
degelijk christelijk onderwijs ontvangen. 
Makor HaTikvah is de enige officiële en 
erkende Messiaanse school in Israël. Grote 
afstanden en verkeersproblemen maken het 
voor ouders erg moeilijk hun kinderen daar 
naar school te doen. Ook de kosten voor dit 
onderwijs, dat niet gesubsidieerd wordt, zijn 
relatief hoog. Ondanks deze uitdagingen 
zijn er toch ouders die ervoor kiezen hun 
kinderen naar Jeruzalem te sturen. Het 
valt niet mee om de kinderen elke dag te 
brengen en te halen. Het openbaar vervoer 
is ook niet zo goed als in Nederland.

Veel ouders vroegen de school om hulp. In overleg is 
besloten om de school en de ouders tegemoet te komen. 
Vanaf volgend schooljaar (september 2019) zal een 
personenbus worden ingezet. Er is plaats voor 19 kinderen. 
SSMJ heeft toegezegd  de huur van de bus te bekostigen. 
Door de toezegging van onze stichting hebben zich nu al 
9 nieuwe kinderen aangemeld (uit o.a. Yad HaShmona and 
Har Hadas) voor het volgend schooljaar. Op deze manier 
kunnen meer kinderen naar de Messiasbelijdende school in 
Jeruzalem. De kosten per jaar zijn €20.000. Helpt u mee !?

Jubileumbijeenkomst 
20 jaar SSMBJ
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Messiasbelijdende Joden
Contact met
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Bezoek aan  
Jaffastraat 17

In het pand van de Bat Tsiongemeente wordt u hartelijk 
ontvangen. 
Ds. J. Ben Zvi kan voor uw groep spreken en u kunt hier 
ook terecht voor uw souveniraankopen. 
 
Voor een afspraak kunt  
u ds. Ben Zvi bellen:  

Thuis 
00 - 972 - 2 - 53 55 506 

Jaffastraat 17
00 - 972 - 2 - 62 23 030   

Mobiel
00 - 972 - 544 - 37 57 67

Een Messiasbelijdende Jood in uw 
gemeente in 2019 of 2020?

Voor een spreker uit Israël op uw 
gemeenteavond kunt u contact 

opnemen met:

Marco Daudeij

spreker@messiasbelijdendejoden.nl      
06 - 33846305

Ds. D. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en 
predikant van de gemeente Genade en Waarheid in 
Kanot. Zadok is inmiddels voor velen een bekende Joodse 
broeder. Hij komt  D.V. woensdag 2 oktober 2019 weer naar 
Nederland.

Hardinxveld-Giessendam
Woensdag 2 oktober 2019, 20:00 uur, 
Gebouw De Parel, Talmastraat 9

Sommelsdijk
Vrijdag 4 oktober 2019, 20:00 uur, 
Gebouw Vita Nove, Van Aerssenstraat 5 

Nog te reserveren
Donderdag 3 oktober 2019 

Tournee
ds. D. Zadok

Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw 
testament, maar wilt u daarbij het werk ten dienste van de 
Messiasbelijdende Joden in Israël niet vergeten? 

Om de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in uw 
testament of wils beschikking op te nemen, dient u de 
volgende zin op te nemen: Ik legateer vrij van rechten aan 
de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk een 
bedrag van  € ___________ om te worden afgegeven drie 
maanden na mijn overlijden.

Legateren
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Geef om
Messiasbelijdende Joden 
van Nahariya tot Arad

Stort uw gift op NL90 RABO 0377 8534 96  t.n.v. 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Steun de Messiasbelijdende Joden bovenal door uw gebeden

Volg ons op facebook of bekijk onze website www.messiasbelijdendejoden.nl


