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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het beleidsplan 2021-2023 van de Stichting Ebenezer Operatie Exodus. 

De Stichting is gelieerd aan een wereldwijde organisatie die hulp biedt aan Joodse mensen die 
terug willen keren naar Israël. 

 

De Nederlandse Stichting is opgericht in 1998 en werd vooral vorm gegeven door Richard Ze-
venhuizen. Na zijn overlijden in 2020 is het werk voortgezet onder leiding van een nieuw be-
noemde nationale coördinator en een vernieuwd bestuur. De stichting kent geen betaalde 
krachten maar vele vrijwilligers zijn actief om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. 

 

Dit beleidsplan schetst de stichting en haar activiteiten. Daarmee voldoen we tevens aan de 
voorwaarden die aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden gesteld. Ook vol-
doen we aan alle voorwaarden voor een CBF (Centraal Bureau Fondswerving) certificaat. Elk 
jaar leggen we verantwoording af over de resultaten middels een gepubliceerd jaarverslag.  

 

Het beleidsplan geeft een doorkijk op verschillende onderwerpen, zoals: 

 de visie, doelstelling en kernwaarden van de stichting 

 de activiteiten van de stichting 

 de fondsenwerving 

 het vermogensbeheer en de besteding 

 de samenstelling van het bestuur en de organisatie. 

 

We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan.  

Wellicht raakt u geïnspireerd om de stichting in welke vorm dan ook te steunen. 

 

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen?  Die kunt u mailen naar info@ebenezer.nl maar 
ook een brief is welkom.  

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

Krijn van Herwaarden 

Voorzitter 

 

mailto:info@ebenezer.nl
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Inleiding 

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur in samenspraak met de Nationaal Coördinator en 
de gebedscoördinator van de Stichting Ebenezer Operatie Exodus (hierna genoemd "Stichting") 
en uiteindelijk formeel vastgesteld in de bestuursvergadering 6 september 2021. 
 

Dit beleidsplan beslaat de periode 2021-2023. Zo nodig vindt tussentijds een actualisatie plaats. 
Uiterlijk 30 juni 2023 wordt dit beleidsplan herzien.  
 

 

Portfolio Stichting Ebenezer Operatie Exodus 
De Stichting maakt deel uit van de wereldwijde Ebenezer Operatie Exodus Organisatie (EEFI).  

 

Gegevens van de stichting: 

Kamer van Koophandel   : 30152100 

RSIN nummer     : 811226232 

Datum akte van oprichting   : 25-08-1998 

Statutair gevestigd te    : Hoornaar 

Correspondentieadres   : Postbus 3084, 4200 EB Gorinchem 

Websites     : www.ebenezer.nl 

                       www.alijah.nl 

Facebook     : Ebenezer OE Dutch 

Instagram     : Ebenezer OE Netherlands 

YouTube     : Ebenezer Operatie Exodus  

Email adres     : info@ebenezer.nl 

 

Doelomschrijving 
De Stichting heeft als hoofddoel hulp te bieden aan Joodse mensen die terug willen keren naar 
het land dat God hen beloofd heeft (Israël). 

 

Op bladzijde 10 (bijlage 1) staat een toelichting op de visie en doelstelling van de Stichting 

 

http://www.alijah.nl/
mailto:info@ebenezer.nl
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Activiteiten 
De Stichting ontplooit de navolgende activiteiten: 

 organiseren en faciliteren van gebedsgroepen, die de activiteiten voorzien 
van de geestelijke richting en de uitvoeringskracht voeden bij de activiteiten 

 helpen inpakken en verhuizen van Joodse mensen die Alijah willen maken 

 samenwerken met, informatie en kennis uitwisselen met de internationale organisatie Ebe-
nezer Operatie Exodus en soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland 

 onderhouden van contacten met diverse overheidsinstanties die een rol spelen bij de reali-
satie van de doelstelling van de stichting 

 geven van voorlichting over de hulpverlening die de stichting kan bieden 

 werven van fondsen via diverse kanalen en acties om de activiteiten te kunnen  
bewerkstelligen. 

 

Op bladzijde 13 (bijlage 2) staat een toelichting op de activiteiten 

 

 

Historie 

Ebenezer Operatie Exodus is een internationale christelijke organisatie. In meer dan 50 landen 
is Ebenezer actief. 

Het werk ontstond tijdens de Golfoorlog in 1991 in Jeruzalem. Sindsdien mocht Ebenezer in 
samenwerking met het Joods Agentschap (Jewish Agency) helpen bij de terugkeer van meer 
dan 177.000 Joden (2020) uit alle landen van de wereld, voornamelijk uit de landen van de 
voormalige Sovjet Unie. Ebenezer Operatie Exodus voelt zich geroepen om naast het Joodse 
volk te staan en conform de Bijbelse profetieën, hen te bemoedigen en praktisch te helpen Alij-
ah te maken vanuit alle landen van de wereld. 

In 1998 werd Ebenezer Nederland actief. De organisatie bestaat uit vrijwilligers die een warm 
hart hebben voor het Joodse volk en de staat Israël. Wij geloven dat de God van Abraham, Izaäk 
en Jacob een trouw God is die Zich houdt aan het verbond aangaande het land èn het volk van 
Israël. Zover wij in staat zijn zullen wij Joodse mensen uit ons land - die ondersteuning nodig 
hebben voor het maken van Alijah - helpen. Maar ook werken we mee aan internationaal geor-
ganiseerde projecten waar de nood het hoogst is. Dat doen we door onze gebeden, financieel, 
vriendschap en bemoediging. 
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Toekomstperspectief 
Door de wereldwijde turbulentie en het toenemende antisemitisme, maar ook door de reisbe-
perkende COVID-19 maatregelen verwachten we dat de onrust zal toenemen in de Nederlandse 
maatschappij. Het ontbreken van een krachtig landsbestuur om positie te kiezen voor een pro-
Israël standpunt zal de levensomstandigheden voor Joodse gezinnen geen goed doen. Vooral 
de Joodse families met jonge kinderen kiezen er nu al meer voor om hun kinderen een toe-
komst en veiligheid te bieden in Israël. Maar ook gepensioneerden en ouderen zien hun toe-
komst steeds vaker in Israël. 

Omdat de voorspelbaarheid van vele zaken afneemt, ziet de Stichting het als noodzaak een 
netwerk te bouwen van betrouwbare mensen en organisaties die eenzelfde doel nastreven: 
veiligheid voor Joodse mensen in Nederland en ze helpen bij hun Alijah. 

Het bestuur stelt zich dan ook ten doel om de contacten met zowel de Joodse gemeenschap als 
de christelijke kerken en groeperingen te verstevigen. Ebenezer kan zo samen met hen in moei-
lijker wordende omstandigheden tot hulp zijn voor het Joodse volk om ze te helpen in hun te-
rugkeer naar Israël. 

 

Bestuur 
Het bestuur bestaat statutair uit minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester. De 
leden van het bestuur treden elke vier jaar af. Na deze periode is herbenoeming mogelijk.  
 

Per 1 april 2021 is de samenstelling als volgt:  

Voorzitter : de heer Krijn van Herwaarden 

Secretaris  : vacature / wnd. Krijn van Herwaarden 

Penningmeester : de heer Aart Schalk 

Bestuurslid : de heer Bert Bax 

 

Het bestuur komt minimaal 4 x per jaar bijeen. De vergaderingen worden genotuleerd. 

De nevenfuncties van bestuursleden worden beoordeeld op het afwezig zijn van belangenver-
strengeling. 

 

Leiding gevende functionarissen in de Operationele Organisatie 

Nationaal Coördinator (NC) : de heer Henk Versteeg 

Gebedscoördinator (GC) : mevrouw Janet Zevenhuizen 

Verhuis(‘Alijah’)coördinator : de heer Jan van Winsum 

 

De NC en GC nemen deel aan de bestuursvergaderingen. De verhuiscoördinator doet dat op ad 
hoc basis. 
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Medewerkers 

De stichting heeft in totaal circa 50 vrijwilligers die allen toegewijd zijn om aan het realiseren 
van de doelstelling van de stichting mee te werken. Zij hebben kennis genomen van een ge-
dragscode, die voor hen en derden is in te zien op onze website www.ebenezer.nl 

Bezoldiging 

De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Alle activiteiten worden door vrijwilli-
gers uitgevoerd. De mogelijkheid van reiskostenvergoeding bestaat onder bepaalde voorwaar-
den. 

 

Interne organisatie 

Het streven is om in de organisatiestructuur een duidelijke scheiding te hebben tussen de rol 
van het bestuur en die van de uitvoerende, operationele activiteiten. Vastgelegd in het Direc-
tiereglement.  

Het bestuur houdt zich bezig met de beleidsbepaling, het toezicht op besteding van de midde-
len, legt externe verantwoording af (ANBI/CBF) en benoemt een Nationaal Coördinator (NC) die 
als uitvoerend directeur functioneert.  

Verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator 

Nationaal Coördinator (NC) / Directeur: Henk Versteeg 

De NC draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle operationele activiteiten. De 
voortgang van en correcte afwikkeling van de lopende Alijah werkzaamheden – samen met de 
verhuiscoördinator – is een voornaam aandachtspunt. Daarnaast is de NC verantwoordelijk 
voor de organisatie en de relatie met de achterban / het vrijwilligersnetwerk. Het gebedswerk 
krijgt vorm in samenwerking met de gebedscoördinator.  

 

Op bladzijden 11 en 13 staat een toelichting op de Alijah werkzaamheden 

 

Verantwoordelijkheid van de Gebedscoördinator 

Gebedscoördinator (GC): Janet Zevenhuizen 

De GC werkt samen met de NC en draagt de verantwoordelijkheid voor het praktisch vormge-
ven van het nationale gebedswerk en onderhoudt de contacten met internationale gebeds-
partners die bestaan uit gebed en voorbede. Dat gebed onderbouwt alles wat we doen als be-
diening, bereidt de weg voor het Joodse volk om Alijah te maken (Jesaja 62:10), brengt een 
geest van openbaring naar het Lichaam van de Messias met betrekking tot het belang van Alijah 
in de eeuwige doeleinden van de Heer en moedigt gelovigen aan om voorbidders te worden 
voor de vervulling van Bijbelse profetieën en de laatste Alijah. 

 

Op bladzijden 11 en 13  staat een toelichting op het gebedswerk 
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Financieel 
De Stichting heeft geen winstoogmerk (zie ook artikel 1.4 van de Statuten; op de website te 
vinden).  

De inkomsten zullen zo veel mogelijk aangewend worden om de doelstelling te realiseren. 

De penningmeester is de eerst verantwoordelijke voor de financiën. De administratie wordt 
met behulp van een modern boekhoudprogramma in eigen beheer verricht door Corine van 
Herwaarden. De boekhouding wordt door een AA accountant gecontroleerd. De jaarrekening 
wordt voorzien van een goedkeurende samenstellingsverklaring, één en ander conform voor-
schriften van ANBI/CBF. De jaarrekening wordt voor 30 juni van ieder jaar gepubliceerd op de 
website www.ebenezer.nl 

 

Verwerking Persoonsgegevens 

In de administratie wordt zowel handmatig als automatisch persoonsgegevens verwerkt. Daar-
mee wordt omgegaan zoals in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is 
voorgeschreven. De procedure die de Stichting hanteert is vastgelegd in een document, dat 
gepubliceerd is op onze website. 

 

Beheer en besteding van het vermogen 

Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de 
Stichting. Een buffer wordt aangehouden om eventuele fluctuaties van inkomsten en uitgaven 
op te vangen. 

 

Fondswerving 

De Stichting werft geldmiddelen in de vorm van sponsoring, donaties, giften, subsidies, erfstel-
lingen en bijdragen van organisaties met dezelfde of vergelijkbare doelstellingen. 

De werving van middelen gebeurt voornamelijk via:  

 de website van de Stichting 

 het nieuwsbulletin dat 4x per jaar wordt gezonden aan vrienden en donateurs van de Stich-
ting en andere belangstellenden 

 de jaarlijkse Ebenezer Vriendendag 

 de advertenties in diverse christelijke bladen, b.v. Family7 magazine, Charisma, Israël Today, 
Uitdaging. 
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Communicatie 
Nederland 

De Stichting organiseert contactmomenten voor de vrienden van Ebenezer, donateurs en ande-
re belangstellenden. Sterke voorkeur bestaat voor fysieke bijeenkomsten. Gedurende de door 
de overheid opgelegde restricties heeft de Stichting haar Zoom/Skype activiteiten opgevoerd. 

Versteviging van de band met de achterban is een permanent aandachtspunt van het bestuur, 
NC en GC. De informatie over doelstellingen en de realisatie daarvan bereikt de achterban via 
het nieuwsbulletin, de bijeenkomsten, de publicaties op de websites en andere sociale media. 

 

Internationaal 

Voor Ebenezer België worden de bulletins en gebedsbrieven vertaald en gedrukt in Nederland 
en naar België verzonden.  

De NC participeert bij de halfjaarlijkse vergadering van de Central European Board van de Ebe-
nezer-organisaties in UK, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Frankrijk, 
Italië, Cyprus, België en Nederland. 
De Stichting neemt deel aan de tweejaarlijks door de EEFI georganiseerde internationale confe-
rentie in Jeruzalem. In de tussenliggende jaren nemen we deel aan de door EEFI georganiseerde 
Europese conferentie. 
 

 

Certificaten 

 

 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): sedert 2008 

 www.anbi.nl 

 

Centraal Bureau Fondswerving (CBF)       : sedert 2014 
www.cbf.nl 
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Bijlage 1  

 Grondslagen (onze visie, doelen en kernwaarden)  
(bron: brochure uitgegeven in 2019, aangevuld met actuele gegevens) 

Visie 
“Onze visie is om dienaren en voorbidders van de Heer te zijn, om het Joodse volk vanuit alle 
naties te helpen terug te keren naar het Land van Israël, en Gods Koninkrijks bedoelingen voor 
hun terugkeer te proclameren”. 

 

Doelen 
Onze doelen bij het nastreven en vervullen van deze visie zijn: 

1 Eerst en bovenal de God van Israël en de Naam van Yeshua te verheerlijken. 

2 Gebed en voorbede voor de terugkeer van het Joodse volk naar Israël te mobiliseren, aan te 
moedigen en te ondersteunen. 

3 Praktische hulp en steun te verlenen bij het helpen van het Joodse volk om naar huis terug 
te keren en zich in het land te vestigen. 

4 Het Lichaam van de Messias te bereiken met de boodschap van alijah en Israël zodat ze een 
volledig begrip krijgt van de doeleinden van het Koninkrijk van God. 

 

Drie Pijlers.  

Het vervullen van deze doelen wordt gerealiseerd door drie belangrijke pijlers van onze bedie-
ning: Voorbede, Alijah en Onderwijs. 

 

Voorbede en gebed 

Onderbouwt alles wat we doen als een bediening. Alleen door voorbede kunnen we ervoor 
zorgen dat we een instrument blijven in de handen van de Heer om Zijn volk thuis te brengen.  
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Alijah 

Ebenezer’s rol is om: 

1 Zoveel mogelijk Joodse mensen te bemoedigen om naar Israël te gaan en te helpen, als ver-
vulling van de Bijbelse profetie, door: teams van toegewijde werkers en vrijwilligers te vor-
men, fondsen te werven, nieuwe alijah gebieden te identificeren, liefde- en praktische hulp 
te bieden aan het Joodse volk in de naties, evenals aan de oliem in Israël. 

2 Zodra Joodse mensen hebben besloten om op alijah te gaan wij hen daarin daadwerkelijk 
willen steunen op financieel, administratief en logistiek gebied, naast onze hulp in aandacht 
en vriendschap. Daartoe werken wij samen met NMV Transport in Weesp die onze logistieke 
partner is in deze om transport van containers te faciliteren van deur (Nederland) tot deur 
(Israël). 

3 Vertrouwde relaties op te bouwen met: Joodse gemeenschappen, het Joods Agentschap, 
Joodse leiders en Joodse alijah-bedieningen, Christelijke alijah-bedieningen, gebedsbewe-
gingen en organisaties die Israël ondersteunen. 

 

Onderwijs 
Door middel van onderwijs willen we: 

1 Het Koninkrijk van God verklaren aan de Kerk, het Lichaam van de Messias, met betrekking 
tot: het werk van alijah als vervulling van Bijbelse profetie, de roeping van de Kerk om het 
Joodse volk te zegenen, troosten, bemoedigen en te helpen, het herstel van Israël, de terug-
keer van Yeshua in heerlijkheid en de vestiging van Zijn eeuwig Koninkrijk. 

2 Vervangingstheologie, vervullingstheologie, antisemitisme, onwetendheid en arrogantie 
ontmaskeren en de fout van Judaïseren bloot leggen. 

 

Kernwaarden 
Naast de drie pijlers is het belangrijk dat we ook de kernwaarden van onze bediening onthou-
den en hooghouden: Aanbidding, gebed en voorbede.  

Voor alle betrokkenen is het belangrijk te beseffen dat onze bediening zich concentreert op 
vervulling van Bijbelse profetie tot eer van Gods Naam. Daarmee zal het werk omstreden zijn 
en een geestelijke krachtmeting zijn. 

 

Rentmeesterschap 
In Ebenezer erkennen we dat alles de Heer toebehoort, en dat we als Zijn rentmeesters worden 
geroepen om datgene te beheren wat Hem toebehoort. 
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Relaties 
Gezonde relaties zijn van vitaal belang voor het cultiveren van een veilige, bemoedigende en 
vriendelijke omgeving waarin mensen kunnen werken en bloeien. 

 

Karakter 
Karakter is belangrijk in ons werk en kan worden gedefinieerd als ‘de kwaliteiten gevormd in 
het leven van een persoon die zijn of haar reactie bepalen, ongeacht de omstandigheden’.  
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Bijlage 2  
Toelichting op de Activiteiten 

 

Hoe bereiken we onze doelen 
De stichting wil haar doelen bereiken met de volgende activiteiten: 

 

Alijah 
 het zelfstandig -al dan niet in samenwerking met Ebenezer-International (EEFI) in Nederland 

en in andere landen- geven van ondersteuning aan Joodse mensen die Alijah willen maken 
naar het land Israël. De concrete ondersteuning aan Alijah migranten zal meer situationeel 
worden afgewogen dan voorheen. Zowel financieel als immaterieel. Ook zal er meer aan-
dacht komen voor “nazorg“. In het kader hiervan zal er intensiever contact onderhouden 
worden met het kantoor van Ebenezer in Jeruzalem en het Haifa House om te bekijken of en 
welke ondersteuning bij het integratie proces in Israël aan de Nederlandse Oliem gegeven 
kan/moet worden 

 het samenwerken met organisaties die gelijke doelen nastreven vanuit een Joodse of Chris-
telijke motivatie 

 vrijwilligers te zoeken die geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan het doel van de stich-
ting. 

 

Gebedswerk 
Ebenezer is een gebedsbeweging waarbij we geloven dat de Alijah op gang komt en wordt ge-
dragen door gebed. We geloven in de kracht van gebed. Hiertoe: 

 worden Alijah gebedsgroepen opgericht, geïnstrueerd en bemoedigd. Het streven is om in 
alle provincies gebedsgroepen te hebben met regiocoördinatoren die contactpersoon voor 
Ebenezer zijn in hun gebied. Het exacte aantal en de exacte locatie van de groepen varieert 
in de tijd. Gemiddeld zijn er de laatste jaren circa 16 groepen operationeel. De kringen zijn 
vooral gericht op gebed voor het werk van Ebenezer maar deelnemers kunnen ook bij prak-
tische activiteiten (b.v. verhuizingen) betrokken raken 

 is een team operationeel onder leiding van de GC om op verzoek bijstand te bieden aan ge-
bedsgroepen die problemen ondervinden of anderszins hulp nodig hebben 

 worden 2 maandelijkse landelijke bijeenkomsten voor alle leiders en/of afgevaardigden van 
de Alijah gebedsgroepen gehouden (normaliter in Voorthuizen) 

 wordt elke maand deelgenomen door de GC aan een gebedsmeeting voor de nationale ge-
bedscoördinatoren van tien West Europese landen o.l.v. Philip Holmberg 

 wordt de Engelse Internationale “Gebedsbrief update” en “Voorwoord” vertaald en aange-
vuld met Nederlandse gebedspunten en verspreid per e-mail en post 

 wordt jaarlijks een Gebedsweekend georganiseerd (locatie is normaliter Ellel Ministries te 
Baak). Hiervoor wordt meestal een vertegenwoordiger van de internationale Ebenezer orga-
nisatie uitgenodigd om een bijdrage te leveren 

 wordt steeds vaker gebruik gemaakt van (Zoom) digitaal beeldbellen. Vanaf september 2021 
wekelijks op zondagavond van 20:00-21:00 uur voor deelnemers uit het hele land. 


