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RAAK BETROKKEN
BID MEE

GEEF EEN GIFT

Word een gebedspartner van iTrust.
Stuur een email via
onderstaande QR code.

Dankzij uw steun kan
iTrust dienen.
Scan de QR code om
uw gift over te maken.

NIEUWSBRIEF
Ontvang het laatste
nieuws uit de regio.
Schrijf u in door de QR
code te scannen.

Vul het machtigingsformulier in en

WORD DONATEUR
U ontvangt het boek van Pastor Hanna Massad,

De dominee van Gaza.
Zijn getuigenis geeft een indrukwekkend beeld
waarom iTrust.ONE werkzaam is in deze gebieden.

Investeren in dromen en

Zorg voor de aller armsten

Bemoediging en

visie zodat jongeren

onder de bevolking.

ondersteuning aan nieuwe

kunnen blijven wonen.

Ondersteuning door

en bestaande initiatieven

De christelijke aan-

noodhulp, medische zorg,

om samen te bouwen aan

wezigheid is belangrijk.

voedsel en kleding.

een betere toekomst.

Diep geraakt
Als team van iTrust.ONE vinden we
het bijzonder om tijdens de
conferentie met u kennis te maken.
Het thema dit jaar is diep geraakt.
Een thema waar wij ons als iTrust
goed in kunnen vinden. Keer op keer
zijn wij als organisatie diep geraakt
over hoe God werkt in de gebieden
waar wij God mogen dienen.
iTrust.ONE is een stichting die zich
richt op jongeren in het MiddenOosten. iTrust.ONE heeft als een van
de weinige organisaties
toestemming om de Gazastrook te
bezoeken.
Deze verantwoording nemen we
serieus. We richten ons op de
christelijke jongeren om hen te
behouden voor de gebieden zodat
Zijn Koninkrijk zichtbaar aanwezig
blijft.
Deze broers en zussen wonen in een
moslim dominante omgeving.
Daarnaast leven ze met de beperking
van vrijheid en ontwikkeling die het
conflict tussen Israël en de
Palestijnen met zich mee brengt.
In de afgelopen decennia hebben
veel christenen de regio verlaten.
Door de jongeren die achter blijven te
helpen en toe te rusten bouwen we
mee aan een, voor hen, betere
toekomst.
Door gebed, bemoediging en
praktische hulp helpt iTrust de
jongeren om een verschil te maken
te midden van het conflict.
Jezus is de weg, de waarheid en het
leven. Voor u, mij, Jood en Palestijn.
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