
 

Beleidsplan Stichting ShuvaIsrael 2015  
Overzichtelijk uitgewerkt volgens de richtlijnen van de belastingdienst voor anbi zaken,  
dus als volgt:  

- het werk dat de instelling doet  

- de manier waarop de instelling geld werft  

- het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling  

 
  

 
 
INLEIDING  
Toen ik vanuit Ariel over de heuvels van Samaria uitkeek en beseft hoe velen daar ten dode toe 
verdrukt werden door islamitische en andere geweldsdaden, pas bekeerden die bij voorbaat ten dode 
opgeschreven waren, werd ik vervuld met een diep verlangen naar de vrede van God over deze 
gebieden en haar bewoners. Als we denken aan deze bijzondere profetie uit Zacharia 8:23  

In die dagen zullen tien mannen  
uit volken van allerlei taal vastgrijpen, 
ja vastgrijpen de slip van een Judeese man,  
en zeggen: wij willen met u gaan, want  
wij hebben gehoord, dat God met u is. 

Dan klinken die verzen als een lied. Een lied van Hoop. Op dat moment bad ik tot God in de 
wetenschap dat deze gebieden moeilijk bereisbaar en dodelijk gevaarlijk waren: ‘God breng mij naar 
de bewoners toe die daar in gevaar leven! Maak ons tot zegen voor hen. 
We hadden al enkele malen contact gehad met ondergronds levende en vervolgde Palestijnse 
wedergeboren christenen, die via sluipwegen naar ontmoetingsplaatsen kwamen waar we het 
avondmaal met elkaar vierden, maar nu dacht ik aan de Joodse mannen en vrouwen die daar met 
levensgevaar een nieuw bestaan opbouwden. 
Toen… acht maanden later stond op kantoor een onbekende bezoeker voor mij. Een Joodse man en 
verbonden met die duizenden in de heuvels van Samaria die een nieuw bestaan opbouwen. Ik besefte 
hoe bijzonder de situatie was en riep mijn acht naaste stafleden bijeen om kennis te maken. En terwijl 
ik gewend was dat Joden afschuw van ons christenen hebben, was het bijzondere aan deze Joodse 
man dat hij in christenen zijn helpers zag om door en met hen de Opdracht in Samaria te vervullen die 
zij als Tenach gelovige Joden zien. Mijn gebed was verhoord, want momenteel is het zo dat ik waar 
dan ook in Samaria kan gaan en staan met Jood of Palestijn.  
 
VISIE – Mission Statement: We build, we gather, we strengthen 
Waar heb ik dat eerder gehoord? Was het niet Jezus die zei (Luk. 11:23) …. en wie met  
Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. Het bijeenbrengen, de sjofar blazen, om het werk van God te 
doen, het zwakke dat dreigt te sterven te versterken, het huis van God te bouwen… dat zijn zaken die 
ons met de gelovige Jood bijzonder verbinden. Maar het was nooit eerder vertoont dat een Jood een 
beroep zou doen op ons Christenen. Maar meer en meer Joden ontdekken de verwantschap ook met 
Christenen door het gemeenschappelijk geloof in Oudtestamentische beloften. Dat maakt de tijd 
waarin we leven unieker dan ooit tevoren. Dit is een revolutionaire doorbraak. 



Toen ik 1981 Israël bezocht was er nog maar een handjevol wedergeboren Joodse christenen maar 
nu hebben tienduizenden Joden Jezus Christus omarmd. In dat perspectief zegt Paulus Rom.11:15 
indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven 
uit de doden? Mijn Joodse vriend vertelde me nog meer over zijn ontdekkingsreis in het NT: ik heb 
gemerkt dat Paulus geen anti-semiet is! Dat wisten wij maar voor hem was dit een grote opluchting. 
Hebt u gemerkt dat Paulus daar sprak over de opstanding uit de doden? Dat dit het moment zou 
kunnen zijn dat  God zelf een bazuin blaast sterker dan de Sjofar om Zijn verlosten bijeen te brengen? 
Zullen onze Joodse vrienden daarbij zijn? Ja, want Paulus spreekt over hun aanneming, wat de 
verwachting schept dat de Joden eens en masse Jezus herkennen als hun Messias. Dat moment komt 
buitengewoon dichtbij.  
 

STRATEGIE - Onze inspanning is om Bijbelgetrouwe Christenen en een Israëlisch Joodse organisatie 
bijeen te brengen om de profetieën te vervullen. Er zijn meer dan 1,000 verwijzingen in relatie tot de 
profetiën dat het Joodse Volk weer bijeen gebracht zal worden in het Land Israël. Wij leven in een 
unieke tijd van de geschiedenis. Wij zijn deel van Gods tijdsplan. Shuva Israel is een Israëlisch-Joodse 
organisatie die een bondgenoot zien in Evangelische Christenen. De uitnodiging ligt er voor iedereen! 
 
DOEL en WERKWIJZE  
Kortom willen we Joodse immigranten helpen hun bestaan op te bouwen op een plekje in deze 
onmetelijk weidse en woeste heuvels. Joden hebben als geen andere bewoners van het Midden 
Oosten altijd de woestijn tot bloei weten te brengen.  
 
1. ShuvaIsrael( SHUVA)zoekt Christenen die willen helpen met financiën vooral, behoefte nr. 1   
2. wil de link met OostEuropa Zending/Christian Care East West (OEZ/CCEW)gebruiken om christenen 
     uit dit netwerk te interesseren. 
3. wendt zich met de verkregen informatie tot het publiek in wat men welvaartsstaten noemt;  
4. SHUVA appelleert aan het mededogen van mensen en instellingen om te voorzien in de vanuit de 
noodgebieden gevraagde hulp, o.a.  door: 

a. Handtekeningacties indien mensenrechten geschonden worden;  
b. Sponsoring te vragen voor de lange termijn of eenmalig giften te werven;  
c. Evangelieprediking m.b.v. de links met het OT  en dat d.m.v. speeches, sketches en 

                   audiomateriaal ; 
d. Goederen en voedsel in te zamelen/c.q. aan te kopen ter verdeling onder behoeftigen; 

 
De kleinschaligheid van dit werk vanuit Nederland momenteel, hoewel op internationale basis 
tienduizenden christenen ShuvaIsrael steunen, brengt met zich mee dat dit geen zwaar beleidsplan 
is.  Als men de hoofdlijn maar vast houdt. 
 
VERMOGEN en FINANCIEN 
Van Vermogensopbouw kan geen sprake zijn vooralsnog en alle middelen moeten worden ingezet 
voor de doelstelling. Giften worden nauwkeurig geregistreerd in een geavanceerd software 
programma en elk jaar wordt door een professioneel administrateur de jaarrekening samengesteld. 
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