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Jubileum NIEUWSBRIEF 2020 -2021 
 
Geliefde broeders en zusters, vrienden, familie, en  allen die betrokken zijn bij ons werk, 

EBEN – HAËZER 

Tot hiertoe heeft de Heere ons geleid. Nu onze stichting dit jaar 25 jaar bestaat, kunnen we alleen maar getuigen 
dat Hij dit waar gemaakt heeft. 

In 1992 werd Henk door de Heere stil gezet toen, na een kort ziekbed, zijn vrouw werd weggenomen. Hij werd 
daardoor bepaald bij de essentie van het leven. Hij gaf zich opnieuw helemaal aan de Heere en Zijn leiding over 
wat betreft alle aspecten van zijn leven. 

Van daaruit heeft hij in 1995 de stichting Boaz Evangelie Support opgericht. De eerste 15 jaar ondersteunde de 
stichting organisaties en personen, die zich met Evangelie verkondiging bezig hielden. Toen in 2010 Henks boek: 
“De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, vertaald werd in het Engels en Hebreeuws, kon de verspreiding 
in Israël beginnen via de Bible Society in Israël en daarna wereldwijd, nadat het boek zo langzamerhand in 41 
talen was overgezet. 

Er volgden een aantal andere boeken, waarvan we sommige hebben laten vertalen in het Engels, en de 
verspreidingsmogelijkheden groeiden.  

Ondanks onze beperkingen en zwakheden  gaat het werk door. Het Woord van God is niet gebonden. 

 

Dit jaar hebben we via de stichting, wereldwijd, bijna 4000 boeken kunnen verspreiden. In Nigeria hebben we 300 
boeken van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in het land zelf laten drukken en, op hun dringend 
verzoek, hen ook nog van 300 Bijbels kunnen voorzien.  



Dat is ook de reden waarom we in 2019 de naam veranderd hebben in Boaz World Word Project.                                                                 

Zie voor gedetailleerde informatie onze websites www.themessiahrevealed.com   
www.israeltheappleofgodseye.com   en www.godsbeloftenvoordevolken.nl   

Tot op de dag van vandaag heeft de Heere in alles voorzien wat nodig was om Zijn Woord wereldwijd  te 
verspreiden. 

Maar Hij heeft óók voorzien in een nieuw bestuurslid. Afgelopen oktober hebben we afscheid genomen van Johan 
Balkema, die ons 12 jaar bijgestaan heeft met zijn gaven en capaciteiten. De volgende dag kregen we een 
telefoontje van broeder Piet Heuvelman en hoorden we dat hij de vrijmoedigheid had gekregen om een taak in het 
bestuur op zich te nemen. We hebben dus geen enkele dag zonder een  derde, noodzakelijk bestuurslid gezeten. 
Om een stichting op te kunnen richten zijn er minimaal drie personen nodig. 

Hier volgt het getuigenis van Piet Heuvelman, die al een aantal jaren met groot enthousiasme onze boeken 
verspreid heeft: 

“Voor u is reeds betaald!” 
 
“Naar aanleiding van een ontstane vacature 
in het bestuur van “Stichting Boaz World 
Word Project” werd mij de vraag gesteld of 
ik deze lege plaats zou willen innemen. 
Als deze vraag mij 15 jaar geleden was 
gesteld, besefte ik van de doelstelling van 
deze Stichting nog helemaal niets, hoewel ik 
van jongs af met Gods Woord in gezin en 
kerk ben opgevoed. 
  
De Bijbel en Israël waren voor mij 
geschiedenis. Tot op het moment waarop 
God ingreep. 
 
Tijdens een pittig gesprek moest ik alles 
prijsgeven wat ik als ‘kennis’ aandroeg.  
Het plan van God met de wereld, Israël, de 
Joden én met mij werd ontrold. 
 
Mijn ogen werden geopend voor Israël, 
Gods Oogappel. Hoewel meer dan 1700 
keer in de Bijbel genoemd, had ik nog nooit 
iets over de toekomst van Israël, de wereld 
en van mijzelf persoonlijk gelezen.  
Mijn Bijbel werd totaal nieuw voor mij!  

 
Door de gewekte interesse ging ik lezend en biddend verder speuren. Gods Woord werd een 
diamant voor mij. Als je die beweegt, schittert deze steeds met andere kleuren en licht je 
tegemoet. Zo werden de boeken  van Hendrik Schipper mij tot grote zegen. Daarin worden de 
onderwerpen die voor mij belangrijk geworden zijn, keurig met geciteerde, volledig afgedrukte 
Bijbelteksten behandeld.  
 
Het eerste boek waardoor ik veel leerde was:  “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”. 
Een boek om aan Gods volk uit te leggen én te bewijzen, zowel aan Jood als aan heiden, aan de 
hand van de opgetekende eigenschappen, dat Jezus de Messias ís, die ook Christus genaamd 
wordt.  
 
Verder werd ik geleid in de Bijbel middels de volgende boeken van Hendrik Schipper: 



“Israël Gods Oogappel”, Gods plan met Israël en de wereld nader per onderwerp verklaard. Hij 
láát niet varen de werken van Zijn handen. 
 
“Beloften en Profetieën van God voor de Volken”. Lees en zie of dit voor u geldt. 
 
“Beloften en Woorden van de Heere Jezus voor Zijn Gemeente”. Lees en ontdek of deze voor 
u gelden. 
 
“Als u met heel uw hart geloofd is het geoorloofd”. Helder-, uitgebreid Bijbels dooponderwijs. 
 
“Maakt de DOOP zalig?” Uittreksel uit bovengenoemd lijvig boek met het belangrijkste Bijbelse 
dooponderwijs. 
  
“Het grote verschil”. Dit boek geeft duidelijk de verschillen aan tussen de Christelijke Godsdienst 
en vele andere voorkomende religies, sekten en godsdiensten. Waardevol voor u, als u met 
anders gelovigen in contact komt.  
 
“De actualiteit van Gods Woord”. Kort en bondig wordt verklaard in 150 bladzijden dat Gods 
Woord vandaag zo ontzettend actueel is. Besmettelijke ziekten, (Corona?) aardbevingen, oorlog 
enz. Voorzegd! Wanhopen? Nee. HOPEN!  
 
“De Messias geopenbaard aan Abraham”. Klein zakboekje voor vnl. jongeren over het Verbond 
met Abraham. Nodig om ook deze kennis tot ons te nemen. Ontdekkend ook voor ons. 
  
“Voor u is reeds betaald!”  
Deze boeken zijn voor u gratis te verkrijgen! (een gift is welkom om ook anderen dit gratis te 
kunnen blijven aanbieden). Het boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” is 
inmiddels in 40 talen overgezet en wordt gratis verspreid in vele landen van de wereld door middel 
van de Stichting Boaz World Word Project. De vraag neemt toe en de boeken kunnen ook gratis 
gedownload worden op de website: www.themessiahrevealed.com   Ons doel is nog steeds om in 
de eerste plaats  ISRAËL te bereiken met het Evangelie van de Messias! 
 
“Voor u is reeds betaald!” Als u dit mag (gaan) beseffen, is Gods doel met uw leven bereikt! 
 
‘Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de 
tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.’  
(Hebreeën 9:28) 
 
Daarom zet ik mij graag in om deze boodschap mee uit te dragen door middel van de 
verspreiding  van deze boeken. Tot lof en eer van Hem Die komt!”  
 
Piet Heuvelman 
pietheuvelman@icloud.com 

 

Als de Heere het geeft, hopen Henk en ik in april 2021 te gedenken dat we 25 jaar getrouwd zijn en samen als 
echtpaar Hem mogen dienen. Opnieuw een wonder! 

Het afgelopen jaar was voor iedereen een bewogen jaar vanwege de besmetting met het Corona virus. Voor Henk 
was het lichamelijk gezien ook een moeizaam jaar. Hij kreeg in maart een longontsteking, heeft voortdurend last 
van een ernstige middenrif breuk en hij kreeg eind september gordelroos, wat erg langdurig en pijnlijk is. Verder 
heeft hij sinds maart permanent zuurstof nodig. 

Maar ondanks deze beproevingen en zijn doorn in het vlees, was Henk toch in staat om dit jaar vier boeken te 
voltooien die momenteel  gedrukt en verspreid worden nl.: “Beloften en Woorden van de Heere Jezus voor de 



Gemeente”, “De actualiteit van Gods Woord deel 1”, “De Actualiteit van Gods Woord, deel 2”en “Maakt de doop 
zalig?”. 

Er zitten momenteel nog drie andere boeken in de pijplijn. We zijn geweldig verrast en bemoedigd door de wijd 
verbreide verspreiding van “De actualiteit van Gods Woord” onder gelovigen van allerlei denominaties. Maar ook 
als Evangelisatiemiddel voor ongelovigen. Er hebben zich hiervoor verschillende broeders en zusters ingezet. 
Daarvoor zijn we heel dankbaar, alsmede voor de andere boeken die door hen verspreid worden.   

 

Getuigenis van Johan Schep. 

Geliefde broeders en zusters Shalom.  

Een vriendelijke groet aan allen. 

De relatie met Hendrik en Kenna is voor mij heel bemoedigend. Als we 
bij elkaar zijn ervaren wij de eenheid in de Heilige Geest. Hun 
vrijgevigheid is ook een grote zegen voor mij, want ik heb het boek:  
“Israël Gods Oog appel” al aan verschillende mensen gegeven.  

Gisteren was ik nog in Zeewolde en kreeg een bemoediging van  een 
zuster die door dat boek zo opgebouwd is en geheel nieuwe Inzichten 
ontvangt. Persoonlijk ben ik ook in Israël tot geloof in de Heere Jezus 
gekomen. Nadat ik een nieuwe Schepping was geworden en zekerheid 
van het geloof had aanvaard en ontvangen begon ik te getuigen over 
de Heere Jezus die mij innerlijk bevrijd had.  

Jaren lang heb geleerd door te getuigen tegen het Joodse volk dat alle 
Schriften getuigen van de Heere Jezus. Joh. 5:39. Wat had ik dat boek 
de Messias in de Heilige Schrift toch graag veel eerder gehad. Gelukkig 
heb ik die  nu ontvangen en ze gaan als zoete broodjes over de 
toonbank.  

 

Wat een zegen dat de Heere ons bij elkaar gebracht heeft om anderen te dienen met het belangrijkste Nieuws.

Zijn Shalom. 

Dit jaar werden we vanuit het Woord speciaal bepaald bij de belofte van de Vader aan de Zoon  

in Jesaja 53: 11. Daar belooft Hij de Heere Jezus dat Hij de vrucht van Zijn volbrachte werk op Golgotha,  

tot verzadiging zal mogen zien. Hier kunnen we allemaal aan mee werken. In de eerste plaats via het gebed.  

Maar ook door te vragen of de Heere ons als Zijn instrumenten wil gebruiken om deze belofte waar  

te maken. Tot verheerlijking van de Vader en de Zoon.  

In 2016 kregen we een aanvraag van een Joodse professor uit Zuid Afrika voor het boek “De Messias geopenbaard 
in de Heilige Schrift”. Hij was aan het onderzoeken of de Heere Jezus echt de Messias van de Bijbel is.  

Begin dit jaar werd we weer aan hem herinnerd en kregen de vrijmoedigheid hem het boekje  

“De Messias geopenbaard aan Abraham”  toe te sturen.  

Wat bleek: hij kent nu de Heere Jezus en is een enthousiast getuige. Zijn vrouw helpt mee in een Zulu kerk en voor 
hun voorganger konden we een Zulu editie opsturen.  

Prijst de Heere! 



Afgelopen februari heeft ons bestuurslid Tinie de Vegt met een vriendin 
een groepsreis door Israël en Jordanië gemaakt met de organisatie ONE 
FOR ISRAEL Ministry. Op die reis hebben ze verschillende Messiaanse 
gemeenten bezocht en onze boeken uit kunnen delen. Vanuit Nederland 
hadden ze 45 boeken meegenomen, verdeeld over hun koffers. Ze zijn 
ze allemaal kwijtgeraakt. 

Soms zouden we zó graag vrucht op het werk willen zien in de vorm van 
bekeerde zielen. 

Wat dat betreft waren we heel erg verblijd, toen we van een zuster uit 
Minnesota USA, hoorden dat een Joodse vrouw door het lezen van “De 
Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” tot geloof is gekomen. 

Van  twee mensen uit Veenendaal, die een boek van Henk hadden 
meegenomen uit de bibliotheek, kregen we het verblijdende bericht dat 
de Heere hun ogen had geopend voor de waarheid van Zijn Woord. 

De dienst van de Heere bestaat niet alleen uit succesverhalen. Waar het 
Licht gebracht wordt, is ook de duisternis actief. 

Eind vorig jaar hadden we  negen dozen met “De Messias geopenbaard aan Abraham” in het Hebreeuws, Russisch en 
Engels naar Israël gestuurd:  naar drie verschillende locaties. In Bersheba werden de boeken op het postkantoor vast 
gehouden. Uiteindelijk werd de doos met Hebreeuwse boeken geconfisqueerd en twee dozen werden naar ons 
teruggestuurd. Later bleek dit het werk te zijn van orthodox Joodse mensen die op het postkantoor werken. Ze zijn 
de Messiaanse gemeente daar zeer vijandig gezind.  

Daarna kregen we nog eens drie dozen retour zonder aanwijsbare redenen. Toen heb ik wel een paar traantjes laten 
vallen. Maar via het Bijbel Genootschap in Israël hebben we uiteindelijk, opnieuw, drie dozen naar de gemeente in 
Bersheba kunnen versturen. 

Tien jaar samenwerking met het Bijbelgenootschap in Israël. 

In 2010 hebben we broeder Victor Kalisher leren kennen,  directeur van het Bijbelgenootschap in Israël. Zij zijn voor ons 
het belangrijkste kanaal, waardoor de boeken in Israël verspreid  worden. We zijn zó dankbaar voor het warme contact dat 
we al die jaren met broeder Victor hebben gehad en we hebben hem gevraagd of hij iets over zichzelf, het IBS en de 
impact van het boek  “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” wil vertellen. 

Getuigenis Victor Kalisher, Directeur van het Bijbelgenootschap in Israël. 

1. Kunt u iets over uzelf vertellen? 

‘Ik ben een Jood die in Jezus (Yeshua) gelooft. Ik ben in 1964 in Israël geboren in een van de eerste Messiaanse families in 
Israël. Mijn vader was een overlevende van de Holocaust uit Polen, die in 1947 naar Israël kwam. Kort voor de oprichting 
van de staat Israël, en mijn moeder is een Jodin die oorspronkelijk uit Iran komt en die kort na de oprichting van de staat 
in 1948, naar Israël emigreerde. Beiden kwamen tot geloof, kort nadat ze in Israël waren aangekomen en behoorden in die 
dagen tot de weinige Joodse volgelingen van Yeshua in Israël.  

Ik herinner me als kind dat geloven in Yeshua helemaal niet gemakkelijk was. Het kostte ons heel veel opofferingen. 
Mensen konden niet begrijpen of aanvaarden, waarom Joden in Jezus zouden geloven en het geloof zouden aannemen van 
degenen die ons door de geschiedenis heen hebben vervolgd, en dat zelfs tot een Shoa (Holocaust) heeft geleid. Ze legden 
een direct verband tussen het christendom en de vervolging van de Joden.  

Mijn vader verloor meerdere keren zijn baan vanwege zijn geloof en kreeg uitspraken als: “Ga naar je Jezus zodat Hij je 
werk zal geven”. Ik herinner me dat hij altijd zei, dat hoewel mensen één deur sluiten, de Heere vele anderen kan openen. 
Daarom hadden we geen echt warme relatie met de naaste familie van mijn moeders kant en (vanwege de Holocaust)  
helemaal geen familie van mijn vaders kant. Met de tijd en door de genade van God groeide het plaatselijke lichaam van 
gelovigen en vandaag zijn er enkele tienduizenden Joden die in Yeshua geloven in Israël. Er is al een vierde generatie 
gelovigen en er zijn  volledige families die bestaan uit gelovigen. Er is meer openheid in de Israëlische samenleving voor 
gelovigen in Yeshua en het is ook gemakkelijker geworden om  ons geloof te delen met anderen.  



Ik ben getrouwd met Esther, die ook uit een gelovig gezin komt en we hebben vier dochters. Ik heb gediend als 
Marineofficier bij de Israëlische Marine en daarna bij een toonaangevend internationaal hightechbedrijf gewerkt. In de 
afgelopen 13 jaar ben ik  directeur van het Bijbelgenootschap in Israël en vervul ik de roeping van de Heere en dien ik ook 
als ouderling in de Israëlische Messiaanse Congregatie in Jeruzalem. 

 2. Kunt u iets vertellen over de Israel Bible Society . 

 De Bible Society in Israel werd al in 1949, kort na de oprichting van de staat Israël, officieel in Israël opgericht. Eén van 
de eerste dingen die we deden, was een volledige Hebreeuwse Bijbel samenstellen waarin het Oude- en het Nieuwe 
Testament samengevoegd werden. Dit klinkt misschien heel natuurlijk voor u allemaal. In die tijd was dit een revolutie! Er 
was nooit een volledige Hebreeuwse Bijbel met Oude- en Nieuwe Testament in dezelfde band geweest.  

Deze kwam uit in 1950 en daarmee begon het zaaien van het Levende Woord van God in Israël. Daaropvolgend, en toen 
de Hebreeuwse taal in ere werd hersteld, was het nodig om het Nieuwe Testament in modern Hebreeuws te vertalen. Dit 
project werd voltooid in 1976 en werd zelfs onderschreven en verwelkomd door David ben Gurion. Hij zei dat hij 
verheugd was het Eeuwige boek, onder andere boeken in het moderne Hebreeuws, te zien en te verwelkomen.  

Sindsdien heeft het Bijbelgenootschap een rijke verscheidenheid aan Bijbelse bronnen geproduceerd om de geestelijke 
groei van het plaatselijk lichaam van de Heere Jezus te ondersteunen. Dit betekent de uitgave van Bijbels, studiemateriaal, 
materiaal voor kinderen en Bijbelstudiemateriaal in de verschillende talen van de vele immigranten, die vanuit verschillende 
landen over de hele wereld naar Israël zijn teruggekeerd.  

We produceren ook outreach-materialen en bronnen, zodat men het Woord van God via internet kan bestuderen. Ons 
verlangen is dat iedereen gratis en gemakkelijk toegang zal hebben om het Woord van God te kunnen lezen en te begrijpen 
en om op een zinvolle manier met het Woord van God om te gaan. We willen de Boodschap van het Woord van God 
openen en beschikbaar stellen voor het volk Israël en voor iedereen die de Waarheid zoekt. 

 3. Kunt u iets vertellen over uw situatie in Coronatijd .  

De Corona crisis is in Israël een uitdaging, maar ook een vreemde tijd. Het is onwezenlijk om iedereen met een masker te 
zien. Om niet samen te kunnen komen als gemeente, zelfs niet met de naaste familie en vrienden. Zelfs niet eens iemand 
de hand  te kunnen schudden. Er zijn zoveel mensen die hun baan kwijt raakten, kinderen die niet naar school gaan… De 
wereld is veranderd. We weten niet of de dingen ooit zullen terugkeren naar “normaal”. 

Ongetwijfeld moeten wij, het volk van God, ook onszelf onderzoeken en luisteren om de stem van de Heere hierin te 
verstaan. 

 Als Bijbelgenootschap hebben we deze gelegenheid aangegrepen om onze Bijbelverspreiding te verbeteren. We leverden 
en leveren nog steeds meer Bijbels dan normaal. We gaan naar mensen, gemeenten, gezinnen om ze te voorzien van de 
Schrift. We hebben ook aandacht voor de kinderen, die nu thuis zijn en meer tijd hebben voor verschillende activiteiten.  

We hebben ook ons bereik via internet verbeterd, omdat we ons realiseren dat meer mensen internet gebruiken vanwege 
de Corona. We delen ons geloof en reageren op mensen die vragen stellen over het geloof 
De Corona tijd heeft financiële gevolgen voor onze bediening, omdat een deel van de inkomsten voor ons werk afkomstig 
is van de verkoop van Bijbels en boeken aan vele buitenlandse- en binnenlandse bezoekers van onze winkel. Door de 
omstandigheden komen geen toeristen meer en winkels moeten sluiten. Dit doet ons financieel ook pijn 

 Maar God is getrouw en Hij maakt het mogelijk dat we ook in deze dagen 
onze taak kunnen vervullen en Hem mogen dienen. 

4.  Heb je de ervaring dat het boek,  "De Messias geopenbaard in de 
Heilige Schrift", een waardevol instrument is om Joodse mensen te 
bereiken? 

Inderdaad! Om contact te leggen met Joden moeten ze begrijpen hoe en 
waarom Jezus voor hen als Joden relevant is. Dit is zelfs nog belangrijker 
voor Joden, vanwege de historische vijandschap en zelfs antisemitisme 
tussen de Kerk/Christendom en Israël/de Joden. 

 

Het boek, "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift" geeft hen een objectieve kijk op de Messias vanuit het Oude 
Testament, dat Joden wel aanvaarden als Gods Woord. Dit boek is belangrijk in het contact  met ongelovigen, maar ook 



een belangrijk hulpmiddel voor gelovigen, zodat ze hun geloof beter kunnen 
uitleggen en als betrouwbare, gezaghebbende bron het Oude Testament 
kunnen late zien. Verder is dit boek  ook belangrijk voor gelovigen die geen 
Joden zijn, om de wortels van hun geloof beter te begrijpen, evenals de 
rijkdom van de Schrift en de trouw en de soevereiniteit van God. 

Het is heel bijzonder dat broeder Johan Schep, die 33 jaar in Israël geëvangeliseerd heeft, Victor al heel lang kent, vanuit 
een jongerenkamp waaraan Johan leiding gaf. 

Tot slot: 

Twee weken geleden heeft de laptop van Henk het begeven en de harde schijf bleek beschadigd te zijn. Dat heeft 
ons een bijna slapeloze nacht bezorgd, want Henk had geen back ups gemaakt van het materiaal dat er op stond. 
We waren zó dankbaar met het telefoontje van de computershop de volgende morgen dat ze alles wat er op stond  
hebben kunnen “redden”. Er viel een last van ons af.  

Henk is bezig om van “De actualiteit van Gods Woord” een serie van vijf deeltjes te maken. 

Het tweede deel is klaar en twee andere deeltjes zijn klaar om gecorrigeerd te worden. 

Vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief kwam het 2e deel van de Actualiteit van 
Gods Woord: “Gods Koninkrijk is nabij” van de drukker. 

Dit boekje is ook gratis te bestellen via www.godsbeloftenvoordevolken.nl 

 We werken zolang we de kracht krijgen en zolang het dag is, want de komst van de Heere 
is nabij. Dat blijkt uit heel het wereldgebeuren. 

We wensen u een gezegende Kersttijd en Gods onmisbare zegen voor 2021.  

We  danken een ieder die bij onze stichting betrokken is, voor ons bidt en ons werk 
ondersteunt. We zijn ook dankbaar voor het aandeel van onze trouwe typesetter, 

vertaalster en webmaster. 

Met een hartelijke groet, 

Namens het bestuur 

Kenna Schipper-Velema 

Punten om voor te danken: 

 Voor alle broeders en zusters en organisaties, die meehelpen om de boeken te verspreiden. Voor 
alle andere wegen die de Heere dit jaar gebaand heeft om de boeken onder de aandacht te 
brengen. We denken aan de websites en via de media. 

 Voor broeder Piet Heuvelman, ons nieuwe bestuurslid. 
 Voor de vier nieuwe boeken die uitgekomen zijn. 
 Voor het 25 jarig bestaan van de stichting en tien jaar samenwerking met Victor Kalisher, 

directeur van het Bijbel Genootschap in Israël. 
 Voor het feit dat we nog steeds de kracht en de middelen ontvangen om met het werk door te 

kunnen gaan. 
 
Gebedspunten: 
 

 Dat de Heilige Geest het gelezen- en bestudeerde Woord gaat toepassen. 



 Voor het zegenrijk functioneren van de websites. 
 Voor meer contacten en verspreidingspunten van de boeken wereldwijd. 
 Of de Heere ook Moslims, Boeddhisten en Hindoes wil bereiken met Zijn Woord. De boeken in 

het Arabisch, Farsi, Hindi en Thai zijn daarvoor heel geschikt. 
 De gezondheid van Henk.  
 Een heel belangrijk gebedspunt blijft de verzending van de boeken bestemd voor Israël.  

 

     Algemeen Nut Beogende Instelling   
 
Bankrekening:   IBAN NL83RABO0137210493-t.n.v. St. Boaz World Word 
Project. 
 
Fiscaal reg.nr. 815516496 -  Kamer van Koophandel 41053029- 
 
 
 
 

 
 
 


