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Leden Stuurgroep Platform
Inleiding
(alfabetische volgorde)
Het winterseizoen is op alle fronten weer begonnen. Ook de stuurgroep
Ds. Dick van Arkel, Castricum
van de stichting Platform Appèl Kerk en Israël is inmiddels opnieuw aan
Ds. Marja van den Beld, Vught
de slag gegaan. Er is werk aan de winkel en daarover willen we u als lezer
Ds. Elly Hessel, Utrecht
van de Nieuwsbrief uiteraard met genoegen nader informeren. Toch willen
Meindert Leerling, Bergambacht
we op deze plaats nogmaals onderstrepen dat we behoorlijk wat kosten
Ds. Menno Leistra, Steenderen
moeten maken om hen die geen e-mail adres hebben of dat aan ons
Ds. Hans Vermeulen, Nieuw-Vennep
hebben doorgegeven deze brief per post toe te sturen. We zijn natuurlijk
Ds. Nini Vonk-Wartena, Culemborg
dankbaar dat zo velen bij ons werk betrokken zijn en er belangstelling voor
hebben. Niettemin is de realiteit dat we ons werk alleen kunnen financieren
Drs. Kees de Vreugd, Nijkerk
dankzij giften. We zijn blij dat sommigen die de brief per post ontvangen
in de afgelopen periode al gehoor hebben gegeven aan onze oproep een gift voor de portikosten over te maken. We
doen langs deze weg nogmaals een klemmend beroep op hen die de brief per post ontvangen een gift van minimaal
E 5,00 over te maken. Daarmee kunnen we de brief een jaar lang toezenden. Gelet op onze financiële mogelijkheden
is het niet uitgesloten dat we anders de verzending per post moeten staken.
Onderwerpen uit deze brief
In deze brief willen wij uw aandacht vragen voor:
- Studiedag Platform in november
- Landelijke Dag op 7 maart 2016
- Bijeenkomst Prot Raad
- Boekbespreking
- Ontvangen giften
Studiedag St. Platform Appèl Kerk en Israël. “De Bijbel: geweldig of gewelddadig?”
In de vorige Nieuwsbrief is al aangekondigd dat de stichting Platform Appel Kerk en Israël op DV maandag 16
november a.s. van 10 tot 16 uur in Huis ter Heide een nieuwe studiedag organiseert. Thema is: “De Bijbel:
geweldig of gewelddadig?”
Er vloeit veel bloed in de Hebreeuwse Bijbel, ook in Gods naam. Christenen beriepen zich op de liefde en genade
van het Evangelie, maar ook zij voerden vele 'heilige' oorlogen. Hoe moeten we de oorlogsteksten lezen? Wanneer
is een oorlog gerechtvaardigd en wat zijn de morele spelregels? Actuele vragen in een gewelddadige wereld.
Als sprekers zullen optreden:
Dr. Marcus van Loopik. Hij heeft als thema voor zijn bijdrage gekozen: “Bang voor de pijn van een ander”.
Omgang met geweld in de rabbijnse traditie. Dr. Van Loopik is wetenschappelijk publicist op het gebied van
jodendom, medewerker van Stichting Pardes en betrokken bij de uitgave van Tenachon. Tevens grafisch
kunstenaar.
Dr. Sam Janse met als thema: “Geweld in hemelsnaam?” Het Nieuwe Testament en een aantal kerkvaders over
geweld in het Oude Testament. Dr. Janse is emeritus predikant en Nieuwtestamenticus.
Locatie
De studiedag wordt gehouden in Huize Beukbergen (Vormingscentrum van de
Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht), Amersfoortseweg 59 in
Huis ter Heide (gem. Zeist).
Het centrum is als volgt te bereiken.
Openbaar vervoer: streekbussen vanuit Utrecht CS richting Amersfoort (lijn
52), vanuit Amersfoort CS richting Utrecht (lijn 52 en 56) en vanuit Driebergen
NS richting Amersfoort (lijn 56). Uitstappen halte Sterrenberg/ Beukbergen in
Huis ter Heide. Reistijd ongeveer een half uur.
Eigen vervoer: A28 vanuit Utrecht of Amersfoort afslag Den Dolder-Zeist. Na
afslag Huis ter heide-Den Dolder tot kruising (Mc Donalds). Daar rechtsaf
richting Soesterberg. Na ongeveer 500 m links Beukbergen. Even doorrijden tot
stolplicht en daar omkeren. Na 100 m rechts inrit Beukbergen.
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De stichting Platform
Appèl Kerk en Israël
wordt door de Belastingdienst erkend als
een Algemeen Nut
Beogende Instelling.

Vergaderzaal
Het morgenprogramma van de studiedag wordt gehouden in de kapel. Niet in het Tehuis zelf. Bij aankomst
wordt iedereen verzocht zich te melden voor de registratie en wanneer dat nog niet is gebeurd de betaling.
Lunch
De lunch is evenals koffie/thee inbegrepen in het inschrijfgeld. Het is niet toegestaan een eigen lunchpakket te nuttigen. De lunch wordt gebruikt in het Hoofdgebouw. Daar zijn ook kleinere vergaderruimten
voor de groepsdiscussies. De afsluiting is weer in de kapel.
Aanmelden
Belangstellenden wordt dringend gevraagd zich indien enigszins mogelijk tijdig aan te melden. Dat is
belangrijk om te weten op hoeveel personen er (o.a. voor de lunch) moet worden gerekend. Aanmelden is
mogelijk door het inschrijfgeld van E 30,00 te storten op rekeningnummer
NL 98 INGB 000955.3726 tnv Appèl Kerk&Israël in Nieuw-Vennep
met duidelijke vermelding: Studiedag.
Nadere informatie
Desgewenst kan nadere informatie worden opgevraagd bij boven aan de brief genoemde adressen en
telefoonnummer.
Landelijke Dag: Zonder Israël geen toekomst!
De stichting Platform Appèl Kerk en Israël hoopt op 7 maart 2016 andermaal in de Kruiskerk, Venestraat 44 in Nijkerk
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 betrokken is op het Joodse volk.
Het thema voor deze dag is: “Zonder Israël geen toekomst”. Er zullen drie korte inleidingen zijn. De namen van de
sprekers hopen we in de volgende Nieuwsbrief te kunnen vermelden.
Noteer nu alvast deze datum en waar dat kan vragen we u vriendelijk ook andere potentiële belangstellenden te
attenderen op deze bijeenkomst. Het inschrijfgeld zal opnieuw E 10,00 bedragen.
Bezoek de vernieuwde Website
De vernieuwde website is nu volledig in werking. We stellen het zeer op prijs als u van
tijd tot tijd die site bezoekt. Voor op- een aanmerkingen voor met name verbeteringen
houden we ons graag aanbevolen..
www.appelkerkenisrael.nl

Bijeenkomst Kerk & Israël
De afdeling Kerk en Israël in het Landelijk Dienstencentrum en Kerk in Actie organiseren in de komende maanden
twee bijeenkomsten. De eerst op DV maandag 19 oktober a.s. is een Landelijke Dag in het Landelijk Dienstencentrum aan de Joseph Haydnlaan 2A in Utrecht. Aanvang half 11. Thema van de dag is: “Recht en gerechtigheid.
Bijbels perspectief in context”. Sprekers Rabbijn Tamarah Benima en de Engelse Rabbijn Jeremy Milgrom. Kosten
voor deelname E 12,50.
De tweede bijeenkomst is op D.V. maandag 9 november a.s. in de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A in
Amsterdam. Thema: Antisemitisme/jodenhaat met als sprekers Bart Wallet en Ron van der Wieken. Kosten voor
deelname E 5,00
Beide bijeenkomsten staan open voor alle belangstellenden. Opgeven via kerkenisrael@protestantsekerk.nl of via
06-1590.8558.

Boekbespreking
“Van Eisenach naar Bethlehem”, ds. Kees Kant.
Uitgeverij de Toetssteen
ISBN 978-90-823840-0-0
232 pag. € 14.95
Voor dat we in Eisenach aankomen voert de schrijver ons in drie hoofdstukken door het anti-judaisme in de christelijke kerkgeschiedenis. Bijzondere aandacht geeft hij aan de Reformatie en de Nadere Reformatie met veel citaten
van Luther bijvoorbeeld. Alles behoorlijk beschamend, maar nog comfortabel ver weg.
Anders wordt het als ‘Eisenach’ aan bod komt. In Hitlers Derde Rijk werkten kerkleiders en theologen actief en
gedreven mee om het christendom en de Duitse kerk Judenrein te maken. In Eisenach werd daartoe een instituut
opgericht op een symbolische datum: 6 mei 1939, zo verwijzend naar de dag dat Luther in 1521 in diezelfde stad
was gearriveerd.
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Het instituut gaf een “Judenreine Cathechismus“ uit en een ont-joodste versie van de Bijbel. Jezus zou geen Jood
geweest zijn, maar een Ariër, het volk Israël had als zodanig nooit bestaan, maar was een constructie van priesters
in de Babylonische ballingschap met als doel de heerschappij in de wereld te krijgen. Bladzijden lang gaat het zo
door met deze schokkende voorbeelden.
Tijdens de Wereldoorlog ging er ook veel anti-Joodse propaganda naar de Arabische wereld via dagelijkse radiouitzendingen, omhelsd door de geestelijk leider, de Groot-Moefti van Jeruzalem. Deze propaganda had grote
invloed op alle Palestijnen. En is, anders dan in Duitsland, nooit gecorrigeerd na de oorlog.
In de tweede helft van het boek analyseert Kant de Palestijns-christelijke bevrijdingstheologen. Schokkend hoe
vaak parallellen met al de voorgaande anti-Joodse theologie zich voordoen. Op zich zijn de theses soms nog wel
aannemelijk, maar vooral de combinatie ervan en het doel waarmee ze worden aangevoerd maakt de ontsporing
tot een feit. Volgens Kant zijn anti-judaïsme, antisemitisme en antizionisme vroeger of later altijd met elkaar
verbonden als punten van een driehoek. En ook komt het tenslotte altijd neer op gebruik van geweld tegen Joden.
In het laatste hoofdstuk noemt hij elf punten van overeenkomst op, die hij ziet tussen ‘Eisenach’ en ‘Bethlehem’
(het centrum van de Palestijnse bevrijdingstheologie).
Onze christelijke neiging tot Jodenhaat ligt volgens Kant in een diepe haat in onszelf. Als weg naar echte vrede
beveelt hij aan dat de kerken schuld belijden en de blijvende rol van Israël in Gods heilsgeschiedenis ten volle
erkennen.
Hier en daar beluister ik bij Kant de hoop dat ook Israël Jezus uiteindelijk als Messias zal herkennen. Ook zonder
deze rest van Christelijke arrogantie laat Kant duidelijk zien op welk glad ijs de Palestijnse bevrijdingstheologen
zich begeven.
Nini Vonk-Wartena
Giften
In de periode 1 juni tot 31 augustus 2015 mochten we volgende giften ontvangen: vO E 15,00; WR E 45,00; DvA
E 100,00; ML E 50,00; JV E 33,00; WR E 10,00; NN E 50,00; ML E 230; vE E 50,00. Totaal: E 583,00
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!!
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