
Stichting Tabitha Ministries Nederland 

 

1. Gegevens over de organisatie 

 

De officiele naam: Stichting Tabitha Ministries Nederland 

RSIN nummer:  8160.43.267 

Het postadres:   Hudsonstraat 215 

   3025CP Rotterdam 

Het bezoekadres:  Hudsonstraat 215 

   3025CP Rotterdam 

Het e-mail adres: info@tabitha-ministries.org 

Het telefoonnummer: 0031 6 54792283 

 

 

2. Doelstelling van de organisatie 

De stichting heeft ten doel om bruggen van vriendschap en co-existentie te bouwen tussen Palestijnen 

en Israëli's. Zij doet dit ondermeer door het geven van ondersteuning aan Christen-Palestijnen op de 

Westelijke Jordaanoever. Zij versterkt daarmee de boodschap van verzoening, die door Christenen in 

deze regio wordt uitgedragen. Bovendien hoopt de stichting daarmee het wegtrekken van Christen-

Palestijnen uit dat gebied te helpen voorkomen. 

Om Palestijnse Christenen te kunnen bijstaan werkt de stichting aan een positieve beeldvorming van 

hen in Nederland. Zij roept de kerkgenootschappen op om in de activiteiten van de stichting te 

participeren. De stichting verzamelt fondsen om haar doelstellingen te kunnen verwerkelijken. 

 

 

 

 

 



3. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 

 

De Stichting voert een viertal activiteiten uit: 

a) de Stichting geeft humanitaire hulp aan gezinnen die in behoeftige omstandigheden verkeren; 

deze hulp concentreert zich op het plaatsje Zababdeh, en op de omgeving van dat stadje (de 

Jenin regio). Deze hulp wordt gegeven in de vorm van voedselpakketten, het betalen van 

schoolgeld, medicijnen en rekeningen voor facilitaire voorzieningen als elektra, gas en water. 

b) de Stichting organiseert activiteiten voor de jeugd van Zababdeh en omgeving op feestdagen en 

tijdens de vakantie; Bij deze activiteiten worden kinderen met een Moslim achtergrond en 

kinderen met een Christelijke achtergrond bij elkaar gebracht; 

c) de Stichting heeft  een Sociaal centrum in Zababdeh gebouwd. Dat centrum bevat een speeltuin, 

een peuterklas, projectruimten voor educatieve, culturele, en sport en spel  activiteiten. Ook zal 

het een Guesthouse bevatten, waar projectleiders kunnen verblijven voor de duur van het 

project. Het centrum is inmiddels volledig in gebruik. 

d) zij ondersteunt de stichting Tabitha Ministries België met het bijeenbrengen van Israëlische 

jongeren en Christen- Palestijnse jongeren in zomerkampen. In deze kampen groeit het 

wederzijds begrip voor elkaars situatie, en ontstaan  banden van vriendschap tussen Israëlische 

en Palestijnse tieners. De stichtingen streven ernaar om eens in de twee jaar een dergelijk kamp 

te organiseren; 

Voor al deze activiteiten is veel geld nodig. De activiteiten in Palestina worden mede financieel 

ondersteund door de Christian Hope Trust in Engeland en door Tabitha Ministries Belgie. 

 

4. De bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogst zeven leden. De bestuursleden 

ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Elk bestuurslid beheert een portefeuille. 

De huidige bestuurssamenstelling: 

Drs. P. van Gemeren- voorzitter 
Ds. W.J.W. Scheltens- vice voorzitter 
Drs A.A.L. Rutgers - penningmeester 
Helene Uzelac- marketing 
 

 

 



 

5               Income statements en balance sheet (2020 en 2019) 

 
 

INCOME STATEMENT SUMMARY- TABITHA MINISTRIES 

      

Amounts in Eur   Actual 2021 Actual 2020 

Income       

  Donations     

    Private NL 13460 1205 

    Private foreign  4590 

    Churches 10406 6606,5 
           

  Subsidies   

           

  Institutions 1000 95,52 
           

     
           

  Other income   

    

 
Bank interest 
Other income   

    Stock variation   
            

Total income 24867 12497 

Charges       

  Project expenses     

    Humanitarian help  2758 

    Celebrations 5000 831 

    
 
Guesthouse Development 25540 21760 

    Dothan  6092 9052 

    Travel    1601 

  Other expenses   
    Administrative Costs 2172 1601 

    Marketing costs 411  
            

Total charges 39215 37602 

      

Profit/Loss -14348 -25105 



 

 

 

 

BALANCE SHEET - TABITHA MINISTRIES    

     

Amounts in Eur Actual 2021 Actual 2020 

          

ASSETS     

     
          

  Debtors     

    Bank interests 0 0 
         

  Liquid assets    

    Bank account 6259 20607 

         

Total Assets 6259 20607 
     

LIABILITIES 0 0 
          

Total liabilities 0 0 

Equity     
          

  Reserves 20607 45712 
         

  Net income -14348 -25105 

         

Total Equity 6259 20607 

 

 

 

  

 

 



6 Korte toelichting op de winst en verliesrekening en de balans van 2021 

 

In het overzicht  'Income Statement Summary' kan men zien waar de bijdragen voor onze projecten 

vandaan komen, en voor welke projecten deze bijdragen bestemd zijn.  

In het jaar 2021 heeft Tabitha weer een zomerkamp kunnen organiseren, en is er weer een Kerstviering 

gehouden. Daarbij werden voedselpakketten verstrekt. 

We zijn verder gegaan met het inrichten van het Guesthouse. De muren zijn gepleisterd, de doorframes 

en de ramen zijn geplaatst,   en het dak is waterproof gemaakt en geisoleerd. Voorbereidingen zijn 

getroffen voor het tegelen van de vloeren. Dit is uitgevoerd begin 2022. Deze uitgaven zijn terug te 

vinden onder het hoofdje Guesthouse Development. 

De inkomsten van privé personen zijn in 2021 flink gestegen. Ook de inkomsten van de kerken is 

gestegen. Dit is vooral te danken aan een Harvest Appeal van de Anglicaanse kerk voor de bouw van het 

Guesthouse.  

De ontwikkeling van het Guesthouse  en de extra uitgaven hebben geresulteerd in een verlies van 14348 

euro. Dit verlies is uit de reserves betaald.  Er  resteert op 1 januari 2022 nog een reserve van 6259 euro. 

  


