Stichting Cornerstone
Stichting Cornerstone is een organisatie die zijn werk kan uitvoeren door ontvangen giften. Het is
geen organisatie met een winstoogmerk. Alle giften worden gebruikt om het werk en de visie van
Cornerstone te verwezenlijken! Door ons financieel te steunen maakt u het voor ons mogelijk om
duizenden mensen te bereiken met het verzoening. Investeer in het werk waar God ons voor
geroepen heeft. Geloof dat God mede door uw gift mensen kan bereiken met de belangrijkste
boodschap die een mens kan ontvangen.

Jesaja 62: 10 (HSV):
“Ga door, ga door, de
poorten door, bereid
de weg voor het volk,
verhoog, verhoog, de
gebaande weg, zuiver
hem van stenen, steek
een banier omhoog
boven de volken”.

Financiële projecten:
 Algemeen
 Financieel potje voor Joden uit Noord Afrika die Alijah willen maken.
 Persoonlijke ondersteuning van Mochtar en Sifra Essid.
 Arabisch boek over Gods plan met Israël om gratis uit te delen onder Arabischtalige
asielzoekers en gelovigen in de moslimlanden.
U kunt u gift storten op rekeningnummer IBAN:
NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone o.v.v. het project waar u
voor geeft.
Inschrijving Kamer van Koophandel 41190181
Informatie: André Schaap (info@as-administraties.nl)
Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.
(algemeen nut beogende instelling)

U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging

Obadja 20 (WV)
“de ballingen van
Jeruzalem die in
Sefarad zijn, zullen de
steden van de Negev
bezetten.”

Ezechiël 20: 40,
41 (HSV)
“Want op Mijn heilige
berg, op de hoge berg
van Israël, spreekt de
Heere HEERE, daar zal
heel het huis van
Israël mij in het land
dienen, in zijn
geheel… Ik zal
behagen in u
scheppen vanwege de
aangename geur,
wanneer Ik u uit de
volken leid en Ik u
bijeenbreng uit de
landen waaronder u
verspreid bent. Ik zal
voor de ogen van de
heidenvolken door u
geheiligd worden”.
Jesaja 19 : 23-25
“…Want de HEERE
van de legermachten
zal hen zegenen met
de woorden:
Gezegend zij Mijn volk
Egypte, het werk van
Mijn handen Assyrië,
en Mijn eigendom
Israël!”
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