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Inleiding
Voordat de zomervakantie echt losbarst, willen we onze achterban nog
op de hoogte brengen van de activiteiten van on s Platform en alles wat
daar op enigerlei wijze verband mee houdt.

Leden Stuurgroep Platform
(alfabetische volgorde)
Ds. Dick van Arkel, Castricum
Ds. Marja van den Beld, Vught
Ds. Elly Hessel, Utrecht
Meindert Leerling, Bergambacht
Ds. Menno Leistra, Steenderen
Ds. Hans Vermeulen, Nieuw-Vennep
Ds. Nini Vonk-Wartena, Culemborg
Drs. Kees de Vreugd, Nijkerk

Onderwerpen uit deze brief
In deze brief willen wij uw aandacht vragen voor onder andere:
- Studiedag Platform in november
- Ontwikkelingen project Seeds of Hope van Tass Saada
- Landelijke Dag in maart 2016
- Nieuw lid stuurgroep Platform
- Voortgang reizen voor voorgangers en andere geïnteresseerden naar Israël;
- Onze vernieuwde website

Studiedag op DV 16 november
Het Platform Appel Kerk en Israël organiseert traditiegetrouw ook dit najaar een studiedag en wel op DV maandag
16 november van 10 tot 16 uur. Onder de werktitel “De Bijbel: geweldig of gewelddadig?” gaan we ons bezig houden
met de vraag hoe de oorlogszuchtige Bijbelteksten te rijmen zijn met een vredelievende God. In het chris-telijke
verleden werd de 'wrede' God van de Hebreeuwse bijbel zelfs gezien als een andere God dan de liefheb-bende God
van Jezus. Is dat ook af te leiden uit de opvattingen over oorlog en vrede in de geschiedenis van Jodendom en
Christendom? Hoe moeten we de oproepen tot moord en doodslag van God of van de psalmdichter in onze tijd
interpreteren? Welke morele regels gelden bij oorlogsvoering, wanneer is er sprake van disproportio-neel geweld?
En bestaat er zoiets als een rechtvaardige oorlog?
We zijn heel blij dat we dr. Marcus van Loopik en dr. Sam Janse bereid gevonden hebben om ons met hun inleidingen op weg te helpen. Nadere informatie, ook over de locatie, volgt.

Kerkenraden geïnformeerd over project Seeds of Hope van Tass Saada
Van 11 tot en met 21 juni brengt de christen-Palestijn Tass Saada op uitnodiging van Uitgeverij Gideon een bezoek aan Nederland. Gideon publiceerde het boek ‘Arafat was mijn
held’ dat Tass enkele jaren geleden schreef. Tass was op 12 en 13 juni te gast bij de
politieke partijen SGP en ChristenUnie. In deze week staan er de nodige spreekbeurten op
het pro-gramma.
Als Platform hebben we zoals in de vorige Nieuwsbrief was aangekondigd alle kerkenraden
en voor zover mogelijk colleges van kerkrentmeesters binnen de PKN aangeschreven om
hen te attenderen op de steun die Kerk in Actie aan het project Seeds of Hope geeft. Helaas
bleek een niet gering aantal adressen van scriba’s niet meer te kloppen. Mogelijk dat we
hen binnenkort nog zullen kunnen berichten. Om misverstanden te voorkomen, willen we
in deze bief nog eens onderstrepen dat het Platform niet voor zichzelf om financiële steun
aanklopt. De berichtgeving over Seeds of Hope is beslist eenmalig.
Op deze plaats wekken we ook u als lezer nogmaals hartelijk op het project Seeds of
Hope financieel te steunen. Elk bedrag – hoe klein ook – is zeer welkom. Een gift overgemaakt naar Kerk in Actie is aftrekbaar voor de IB. Probeer ook de plaatselijke kerkenraad of de kerkenrentmeesters benaderen met het verzoek Seeds of Hope te steunen.
Een gift kan worden overgemaakt naar rekeningnummer
NL 89 ABNA 0457. 457. 457 van Kerk in Actie te Utrecht
met nadrukkelijke vermelding van het
projectnummer: Code Z 020498 Seeds of Hope.
We hechten er aan op te wijzen dat giften voor Seeds of Hope beslist alleen voor dit
project worden bestemd. Vandaar het genoemde projectnummer. In principe stelt Kerk
in Actie E 8000,00 beschikbaar in de hoop dat er meer geld binnenkomt. Ook als het
bedrag van E 8000,00 wordt overschreden, zijn er afspraken gemaakt dat het geld niet
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naar andere doeleinden stroomt.
Landelijke Dag op 7 maart 2016
De stichting Platform Appèl Kerk en Israël hoopt op 7 maart 2016 weer een Landelijke Dag te organiseren voor leden
van de diverse Kerk en & Israël groepen in het land, alsmede iedereen die als lid van de PKN geïnteresseerd is in
het wel en wee van Israël en de betrokkenheid op het Joodse volk. De eerste Landelijk Dag was in maart jl en mocht
een succes worden genoemd. De deelnemers drongen toen aan op herhaling. Aan dat verzoek willen we graag
voldoen nu blijkt dat daar een behoefte aan is. De dag zal opnieuw worden belegd in de Kruiskerk in Nijkerk. De
opzet van de dag zal gelijk zijn als die in maart jl. Naast bezinning zal er een inbreng van Joodse zijde zijn alsmede
opnieuw de nodige praktische handreikingen voor het werk in het veld. In september hopen we het thema te kunnen
melden alsmede de namen van de sprekers Noteer nu alvast deze datum en waar dat kan vragen we u vriendelijk
ook andere potentiële belangstellende te attenderen op deze bijeenkomst.
Nieuwe lid Stuurgroep Platform
Er was alle aanleiding een poging te wagen de stuurgroep van de stichting Platform Appel Kerk en Israel wat uit te
breiden. In de afgelopen jaren zijn de activiteiten van het Platform toegenomen en met name de organisatie van
Landelijke Dagen vergt de nodige energie. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de leeftijden van
diverse leden. Tijdig ’nieuw bloed’ aantrekken is dan ook geen overbodige luxe. We zijn erg blij dat mevr.ds. Nine
Vonk-Wartena uit Culemborg bereid is ons te komen versterken en we hopen dat er van beide kanten een goede
basis zal zijn voor samenwerking. We heten haar in elk geval van harte welkom in de kring.
Reizen naar Israël voor predikanten
Vaak is er kritiek geleverd op reizen die vanuit de PKN in samenwerking met Sabeel werden georganiseerd naar
Israël. Er was meer oog voor de Palestijnen dan voor het Joodse volk. Min of meer uitgedaagd door Kerk in Actie is
er in de afgelopen maanden gewerkt aan een interessant en meer evenwichtig programma voor een studiereis. Die
is bedoeld voor zowel predikanten als anderen binnen de PKN die zich betrokken voelen op het Joodse volk en in
Israël zich nader willen oriënteren om zo eigen invulling te kunnen geven aan de onopgeefbare verbondenheid met
het VOLK Israël’. Tijdens de reis zal ook aandacht worden geschonken aan de positie van Palestijnse christenen.
Het programma is nu onderwerp van discussie in kringen die op een of andere wijze bij het uitvoeren van zo’n reis
betrokken zijn of kunnen zijn. Het Platform zelf zal daar verder geen actieve rol in spelen.
Permanente Educatie Predikanten
Het Platform onderzoekt of er binnen het zogenaamde ‘aangestuurde’ deel van de Permanente Educatie voor
predikanten mogelijkheden zijn voor invulling van de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël zoals in de
Kerkorde van de PKN is bepaald. Daarvoor zijn de eerste contacten gelegd.
In het kader van de Permanente Educatie organiseert de Protestantse Theologische Universiteit van DV 923 november a.s. in samenwerking het Centrum voor Israël Studies alsmede Kerk in Actie een studiereis
naar Israël en de Palestijnse gebieden voor predikanten en kerkelijk werkers in de PKN. Ruim een jaar geleden
werd een soortgelijke reis georganiseerd en dat was een groot succes. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om
deel te nemen aan deze reis o.l.v.van dr. Dieneke Houtman en dr. Michael Mulder van het CIS.
Voor nadere gegeven zie www.pthu.nl/PAO/Cursussen2015_2016/Onopgeefbaar_verbonden. Aanbevolen!
Website gereed
De reconstructie van onze website is gereed. De (ver)nieuw(d)e site is inmiddels publiek toegankelijk gemaakt en reeds te raadplegen. De site heeft een
nieuwe opmaak, vriendelijker kleurstelling en gebruiksvriendelijker interface
gekregen. Daarbij is het mogelijk en eenvoudiger gemaakt om via de ‘contactknop’ op de website contact op te nemen met het Appèl, ons te berichten
of ons een vraag voor te leggen. Wij houden ons van harte aanbevolen
voor uw opmerkingen en aanbevelingen voor verdere verbeteringen.
www.appelkerkenisrael.nl
Giften
In de periode 1 april tot 31 mei 2015 mochten we volgende giften ontvangen: SW E 10; JV E 33; ML E 50; DA E 100;
CO E15. Totaal: E 208,00
Alle gevers heel hartelijk dank. Uw giften zijn voor ons werk onmisbaar. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar er
worden natuurlijk kosten gemaakt. Helpt u svp mee om het werk van het Platform te kunnen voortzetten. Uw giften
kunnen worden gestort op het rekeningnummer NL 98 INGB 000955.3726 tnv Appèl Kerk&Israël in Nieuw-Vennep
met vermelding: Gift. De giften zijn aftrekbaar voor de IB!!
Kosten verzenden Nieuwsbrief
Niet iedere lezer van onze Nieuwsbrief beschikt over een e-mail adres. De Nieuwsbrief wordt hen per post toegezonden. Daaraan zijn natuurlijk portikosten verbonden. Wij beschikken helaas over onvoldoende fondsen om die
kosten te dekken. Daarom doen we andermaal een beroep op hen die de brief per post ontvangen een gift over te
maken naar rekeningnummer NL 98 INGB 0009 553 726 tnv Stichting Platform Appèl Kerk en Israel te Nieuw-Vennep
met vermelding: porti. Dank aan hen die dit reeds deden!
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