
Activiteiten 

Makor HaTikva school 
De komende weken hopen we met elkaar een actie te houden voor de Messias- 

belijdende school in Jeruzalem. 

 

We hopen met het eindbedrag bij te kunnen 

dragen aan het: 

 Kosten schoolbusvervoer 

 Betalen van schoolgeld  

 Aanschaf lesmateriaal 

 Betalen salarissen en rekeningen 

 

  5 maart  Voorlichting in de klassen 

   Startavond      19:00 – 20:15 uur 

18 maart  Sponsorloop   11:00 – 12:00 uur 

25 maart  Actiemarkt            10:30 – 12:30 uur 

26 maart  Afsluiting    

ACTIE 2020 



INFORMATIE ACTIEDOEL 

Makor Hatikva School te Jeruzalem 

Over het land Israël heb je vast al veel gehoord en ook Jeruzalem is 
geen ‘onbekende’ stad voor ons. Ook weten we dat de meeste Joden 
nog wachten op de komst van de Messias, de Zoon van God. Een klein 
deel van de Joden gelooft wel dat de Messias al is geboren. Voor kin-
deren van deze Messiasbelijdende Joden, is in 1992 een school opge-
richt.  

De school kreeg de naam ‘Makor HaTikva’ wat ‘Bron van Hoop’ bete-
kent. Ouders wilden hun kinderen niet langer naar een openbare Is-
raëlische school sturen. Sinds september 2018 is de school officieel 
erkend door de Israëlische overheid. Midden in Jeruzalem is nu een 
school met ongeveer 100 leerlingen waar elke dag Gods Woord, uit 
het Oude én Nieuwe Testament klinkt. Ondanks dat de Makor Hatikva 
school inmiddels een erkende school is, krijgen ze geen geld van de 
overheid. 

 

Het onderwijs op de school bestaat grotendeels uit lesstof die vanuit de overheid verplicht is, zoals: 
Joodse cultuur, de Tenach (dat is het Hebreeuwse Oude Testament) en Hebreeuws. Het overige deel 
van de lesstof mag de school zelf vormgeven. De Makor Hatikva school geeft onder meer les in het 
Nieuwe Testament. 

Veel Messiasbelijdende families, die buiten Jeruzalem wonen, willen hun kinderen naar de Makor 
Hatikva school sturen. Maar de grote afstanden en verkeersdrukte maken dit moeilijk. Voor het ver-
voer van de kinderen worden schoolbussen ingezet. Deze manier van vervoer kost veel geld. 

De kosten voor het onderwijs zijn hoog. Ouders betalen per kind/maand €250. Voor veel gezinnen is 
het niet mogelijk om dit schoolgeld te betalen. In dat geval is de school bereid, om onder bepaalde 

voorwaarden, deze gezinnen financieel te steunen. 

Muziek vormt een belangrijk onderdeel in het lesprogramma. Elke 
dag starten de klassen met het zingen van liederen. Hiervoor zijn 
goede instrumenten nodig. Een deel van de opbrengt wordt besteed 
aan het aanschaffen van lesmateriaal. 

Het kost de school veel moeite om elke maand de salarissen en re-
keningen te betalen. Op het gebed heeft de Heere elke keer in deze 
noden voorzien.  

Voor deze school gaan wij de komende weken geld verzamelen. 
Doe jij ook mee? 
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 Uiterste inleverdatum actiegeld: maandag 23 maart 

HOE KAN JE HELPEN 
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Lege flessen  
Van 6 maart t/m  23  maart kun je le-

ge flessen en kratten inleveren. 

Verkoopkaart (groep 4-8) 
Jullie krijgen een kaart mee met daarop 

allerlei producten die met Israël te ma-

ken hebben. Deze 

producten mag je 

verkopen. 

Zendingsgeld  

In de maand maart  

is het zendingsgeld  

bestemd voor het  

actiedoel. 

Eigen ideeën 
Misschien heb je zelf nog leuke   idee-

ën om geld op te halen. Een groep 

jongens is hier al mee begonnen, zie 

de poster achterin deze    actiefolder. 

 

Klusjeskaart (groep 1-3) 
Jullie krijgen een kaart waarop aller-

lei klusjes staan die je voor andere 

mensen kunt doen.   

Voor de leerlingen met 

het meeste geld of het 

meeste aantal sponsors 

bij de sponsorloop is er 

een leuke prijs! 
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Actiemarkt  

woensdag 25 maart     10:30 - 12:30 

Ook dit jaar hopen we een uitgebreide markt 

te houden waar van alles te doen én te koop 

is. 

 Verschillende producten die te maken 

hebben met Israël 

 Mooie baretten 

 Leren haarstrikjes 

 Kaarten 

 Snoeptafel 

 Heerlijke koek en koffie in de ge-

meenschapsruimte 

 Spelletjes voor de groepen 1 t/m 3 

 Rommelmarkt door groep 4 t/m 6 

 Auto’s wassen door groep 7 en 8 

 Workshops  

 - Sabbatsbroodjes bakken 

 - Bloemschikken 

 - Leer een Hebreeuwse psalm 

 Patatkraam 

 

HOE KAN JE HELPEN 

Startavond 
Donderdag 5 maart  19:00—20:15 

D.V. 5 maart hopen we op school de actie 

te starten, maar we willen u daar als ou-

ders ook bij betrekken. Daarom hebben de 

kinderen een muzikale bijdrage ingestu-

deerd en hopen we samen met u psalmen 

en liederen over Israël te zingen. De 

avond vindt plaats in de Salemkerk.  

 

Sponsorloop (gr. 3-8)  

woensdag 18 maart  11:00 - 12:00  
Op woensdagochtend 18 maart houden we 

van 11:00 - 12:00 uur de sponsorloop om 

de school. Groep 5-8 vanaf 11.00u, groep 3 

en 4 vanaf 11.30u. 

Neem je sponsorkaart mee! 
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 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Groep 1 t/m 3 

Het is de bedoeling dat alle kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 onder begeleiding van vader of 

moeder, broer of zus, of ander familielid langs de spelletjes op de actiemarkt gaan. Tussen de 

spelletjes door is er genoeg tijd om ook bij de andere activiteiten van de actiemarkt te kijken. 

Spelletjeskaarten kosten € 2,- en zijn te koop bij de eigen leerkracht vanaf maandag 23 maart. 

Groep 4 t/m 6 

Misschien heeft u nog wat nieuwe kleine spulletjes zodat onze verkooptafels er leuk uitzien. We 

denken bijvoorbeeld aan spulletjes zoals u die ook schenkt aan Hadassa. U kunt dit inleveren bij 

de juf of meester van uw kind.  

Helpen voor de actie 

Ik ben de vader/moeder van :…………………………………………………… uit groep ……  
 
Ik wil helpen op de actiemarkt van woensdag 25 maart. 
 

 Van 10:30 — 11:00 uur 
 Van 11:00 — 11:30 uur 
 Van 11:30 — 12:00 uur 
 Van 12:00 — 12:30 uur  
 Ik help bakken en bak …………………………………….. voor de actiemarkt 
 

Ik wil helpen bij de sponsorloop op woensdag 18 maart  

 Bij de groepen 3 en 4 (11:30 - 12:00) 

 Bij de groepen 5 t/m 8 (11:00 - 12:00) 
 

Strookje uiterlijk inleveren op vrijdag 13 maart 

 

OPGAVESTROOKJES 






