
LEIDERSCONFERENTIE 2021 

 

 
 

De laatste maanden zijn we op zoek geweest naar een plek waar we volgend jaar een 

leidersconferentie kunnen organiseren. We hebben verschillende conferentiecentra bezocht, en 

er twee gevonden, de ene is iets goedkoper dan de andere, omdat wij daar vrijwilligers het 

schoonmaakwerk kunnen laten doen en de koffie kunnen laten schenken. Als organiserend team 

hebben we besloten te wachten met reserveren tot februari 2021. Ons idee is om 50 mensen uit 

te nodigen uit verschillende landen. 

Het organiserend team bestaat uit Jaap Bönker, Peter Glim, Jan van de Voort en Peter en Heleen 

Zwaan, Geertje Oussoren, David Shkolnik en Mohamed Barakat. Willen jullie voor ons bidden 

om wijsheid en inzicht om het juiste te doen? Dit alles in afwachting van de ontwikkeling van 

de COVID-19-pandemie. 

 

Jaap Bönker 

 

 
 

Wij, Cornerstone en een aantal andere organisaties, hebben het plan om in oktober 2021 een 

conferentie te houden voor voorgangers (onder andere uit de Arabische wereld), dominees en 

rabbijnen (Messiaans uit Nederland en Israël) in Nederland. 

Het thema zal zijn: ‘Gods kroonjuwelen: Isaak, Ismaël en Edom?!’ (Zacharia 9:16) 

We gaan dan met elkaar bestuderen wat de Bijbel zegt over die kroonjuwelen. 

Het verleden, het heden en de toekomst zal ter tafel komen! 

De bedoeling is dat van de 50 gasten die worden uitgenodigd, de genodigden uit Israël en de 

Arabische landen kosteloos kunnen deelnemen aan de conferentie. Dat betekent dat wij deze 

kosten voor onze rekening zullen nemen. 

 



Wij hebben een driedaagse besloten conferentie voor ogen, met als vierde dag, een open dag 

voor iedereen, waarvoor u ook bent uitgenodigd.  

De precieze datum wordt u nog medegedeeld want we zijn in overleg met conferentiecentra, en 

dat is niet eenvoudig in deze tijd (wat kan wel en wat kan niet?).  

 

Maar wij hebben, voor zover wij het kunnen overzien, in eerste instantie ongeveer € 15.000 

nodig, waarvan we al € 5.000 hebben mogen ontvangen.  

 

De vraag aan u is of u een gift wilt overmaken op de rekening van Cornerstone 

(NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone. Kamer van Koophandel 41190181), of een 

toezegging wilt doen voor een bepaald bedrag, opdat wij, als organisatie, kunnen zien of het 

reëel is dat we deze conferentie gaan organiseren. Wij hebben ervoor gebeden, dat het op deze 

manier duidelijk zal worden. 

Uw gebed en uw steun is ons tot zegen. 

 

Jaap Bönker (Comité Gemeentehulp Israël, en al jaren betrokken bij het werk van Cornerstone) 
 


