STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAËL
om stem te geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël

Nieuwsbrief 28, mei 2017
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Graag willen wij u weer informeren over een aantal zaken die de afgelopen maanden
zijn gepasseerd.
Er staat veel te gebeuren binnen de dienstenorganisatie van de PKN. Zo zullen de
74 classes worden teruggebracht tot elf. Dat betekent veel veranderingen, o.a. voor
het Kerk en Israëlwerk van de classes en de provinciale werkgroepen. Er zijn al
enkele creatieve ideeën om met name het Kerk- en Israëlwerk door te laten gaan. U
leest er meer over.
Wij hopen u hiermee een rijk gevulde NB aan te bieden. Voor veel zaken zal gelden: Wordt vervolgd.
Veel leesplezier!
Namens het Platform, Hans Vermeulen

Landelijke dag 7 maart 2017 – terugblik Op 7 maart jl. organiseerde het
Platform zijn derde landelijke dag. Anders dan onze studiedagen zijn deze dagen
niet bedoeld om te lernen, maar om elkaar te informeren over belangrijke zaken
betreffende Kerk en Israël.
Dat het thema van deze dag interesse wekte, bleek uit het aantal deelnemers, ruim
tachtig.
Wij zijn daar uiteraard heel bij mee, zeker ook door de overwegend positieve
reacties van de aanwezigen na afloop. De eerlijkheid gebiedt te melden dat een
enkeling teleurgesteld was over de inhoud van deze dag. Men had meer inspiratie
verwacht, verzoenende woorden. Maar daar was deze dag niet voor bedoeld. Onze
insteek was om u als onze achterban te informeren over de relatie tussen wat er in
de media over Israël verschijnt en de werkelijkheid van alledag. Er is veel
‘nepnieuws’, ook als het gaat over wat er in de verschillende media over Israël
wordt geschreven. Wat zijn feiten, wat fabels?
En we moesten schrijnende voorbeelden tot ons nemen van de diverse sprekers
op deze dag in de Bethlehemkerk te Arnhem.
Mw. Marijke Slager, voorzitter van de Werkgroep voor Accuratesse en
Authenticiteit in Reportages, nam ons mee in een gedetailleerd verhaal over
verschillende fabels over Israël, die ons als feiten worden aangeleverd. Onder
meer door Oxfam, toch een NGO van naam, zou je zeggen. Israël wordt nogal
eens neergezet als een land waar ‘apartheid’ wordt toegepast. Mw. Slager liet
helder zien dat dit begrip op geen enkele wijze kan worden gebruikt voor Israël. De
Arabische medemensen kunnen gewoon studeren aan Israëlische universiteiten,
Palestijnse zieken worden gewoon in Israëlische ziekenhuizen behandeld. En in de
Knesset, het Israëlische parlement, zitten Arabische volksvertegenwoordigers. De
boycotacties, waar ook sommigen binnen de PKN-organisaties voor pleiten,
berusten dus op valse informatie.
We worden regelmatig door journalisten van naam op het verkeerde been gezet.
Ook de oud-hoofdredacteur van het NIW, dhr. Paul Damen, wees ons daarop
tijdens zijn bijdrage. U leest op onze site twee recent gepubliceerde artikelen van
zijn hand.
De heer Simon de Koning van Likud Nederland liet aan de hand van een
PowerPointpresentatie zien hoe vooroordelen onze informatie over wat er in Israël
gebeurt, kleuren. Hij deed dat aan de hand van enkele quizvragen, die u ook op
onze site, onder meer onder de rubriek ‘lezingen’, kunt terugvinden. Twee
voorbeelden: De ‘grenzen van 1967’ zijn het gevolg van:
A. Het VN delingsplan van 1947.
B. De wapenstilstandslijnen van 1949.
C. Een vaststelling door de VN in 1967.
Het juiste antwoord is, anders dan velen denken, antwoord B
Een andere vraag was: De bebouwde oppervlakte van de Israëlische
nederzettingen beslaat:
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De stichting Platform Appèl
Kerk en Israël wordt door de
Belastingdienst erkend als
een Algemeen Nut
Beogende Instelling.

A. Minder dan 2% van de Westbank.
B. Ruim 5% van de Westbank.
C. 40% van de Westbank.
Het juiste antwoord is A.
Het boek van Tom S. van Bemmelen, ‘150 Palestijnse fabels, feiten voor een beter begrip van het conflict tussen
de Arabieren en Israël’ werd door velen gekocht.
Ten slotte vonden wij het van belang iemand te vragen die ons kon informeren over de rol van de islam in het hele
Midden-Oostenconflict. Dat aspect komt amper aan bod in de media en in het debat als het gaat over wat er
werkelijk in Israël en de Palestijnse gebieden gebeurt. De heer Wim Kortenoeven had hierover een helder verhaal.
Niet altijd een fijn verhaal om te horen, maar op zijn minst om over na te denken. Vaak wordt vergeten dat Israël
het enige democratische land is in het M.O., dat omringd wordt door islamitische dictaturen die openlijk pleiten voor
de vernietiging van de staat Israël. De heer Kortenoeven liet daarvan schokkende tv-beelden zien, o.a. van
Palestijnse leiders die in niet mis te verstane woorden uiting geven aan hun haat tegen de staat Israël. Zijn bijdrage
en een artikel van zijn hand vindt u ook op onze site onder de rubriek ‘lezingen’.
Het was al met al een zeer informatieve dag. De inhoud van de gegeven informatie is zorgwekkend. Maar daarom
mag ze niet worden verzwegen, of geminimaliseerd door krachten binnen de wereld, die zogenaamd voor vrijheid
willen opkomen, maar eigenlijk Israël van de wereldkaart willen laten verdwijnen.
Gezond wantrouwen over wat we aangereikt krijgen, blijft geboden.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met veel belangwekkende informatie waarmee toegang gevonden
kan worden tot aanvullende nieuwsbronnen.
Hans Vermeulen

Studiedag Platform Appèl Kerk en Israël
Onze jaarlijkse studiedag hopen wij te houden op 30 oktober of 6 november in Utrecht. De definitieve datum, de
exacte locatie en het thema zullen we zo snel mogelijk bekend maken. Houd u de data even vrij in uw agenda.

De zaak ‘Blok’
Recent is er commotie ontstaan over antisemitische uitspraken van de voorzitter van de Nederlandse afdeling van
Sabeel, Kairos-Sabeel, de heer Blok. U heeft daar wellicht via de media kennis van genomen. Uitgenodigd in
Apeldoorn om daar te spreken in de vredesweek heeft hij uitspraken gedaan die vallen onder wat o.a. wij als Platform
als ‘bewezen’ antisemitische uitspraken verstaan op basis van Europese richtlijnen over wat antisemitisme is (zie
http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/).
Omdat Sabeel nog steeds door de PKN wordt gesubsidieerd hebben wij een aangetekende brief gestuurd naar het
Moderamen van onze kerk en daarin geprotesteerd tegen deze uitspraken. Bovendien hebben we opnieuw de PKN
gevraagd nu eindelijk eens de relatie met Sabeel te beëindigen, uiteraard met een beroep op de Europese richtlijnen,
maar vooral met een beroep op art. I van de eigen kerkorde. U vindt de brief op onze website. Helaas hebben we tot
op de dag van vandaag nog geen bericht van het moderamen mogen ontvangen.
Het is de bedoeling dat er over deze zaak een gesprek plaatsvindt, onder auspiciën van het Centraal Joods Overleg,
tussen de verschillende betrokkenen: de heer Blok, de heer Tom Fürstenberg en vertegenwoordigers van de PKN.
In afwachting van de resultaten daarvan beraden wij ons op eventuele verdere stappen.
Marja van den Beld

Project Seeds of Hope en verder
Zoals eerder bericht heeft Kerk in Actie besloten om de steun aan het project Seeds of Hope (actief in Jeruzalem en
de Palestijnse gebieden) stop te zetten. De redenen daarvoor zijn vooral van formele aard; het ging niet om de
inhoudelijke kant. Als Appèl hebben we in een gesprek met KiA nogmaals onze teleurstelling daarover uitgesproken
en gewezen op de symboolfunctie van het project: steun aan een Palestijns project dat niet op gespannen voet staat
met de beleden onopgeefbare verbondenheid met Israël, of politiek geformuleerd, dat het bestaansrecht van Israël
als Joodse staat erkent. M.a.w. een deugdelijk alternatief voor de steun aan Sabeel.
Inmiddels zijn we ons met Kerk in Actie aan het oriënteren op een nieuw project. Kerk in Actie zegt in te willen zetten
op bruggen bouwen en verzoening en stelt daarom als nieuw project het Jerusalem Center for Jewish Christian
Relations voor. Als Appèl beraden we ons hier nog op.
Kees de Vreugd

Kerk en Israël in de nieuwe kerkstructuur
Brief van de classicale cie. Noordwest Veluwe

De Classicale Commissie Kerk & Israël Noordwest Veluwe heeft begin 2017 een brief doen uitgaan naar Kerk &
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Israël-werkgroepen/commissies in haar omgeving, te weten in de classes Hattem, Apeldoorn, Ede, Nijkerk en
Harderwijk. Immers, met ingang van 2018 ontstaat er binnen de PKN een nieuwe classicale opzet. De 77 kleinere
classes worden samengevoegd tot 11 grote, waaraan, voor zover ons bekend, vervolgens 11 Werkgroepen Kerk &
Israël worden gehangen.
De Classicale Commissie K & I NW Veluwe gaat ervan uit dat de grote provincie Gelderland wordt opgedeeld in twee
classes, Gelderland I en Gelderland II, en wil daar met het Kerk & Israël-werk in deze provincie op inspelen. Door de
herindeling van de classes verandert niet alleen de positie van de Provinciale Werkgroepen, maar ook die van de
classicale en lokale K & I commissies/werkgroepen die of onder de huidige classes hangen of zelfstandig werken.
Met alle gevolgen van dien. De Classicale Commissie K & I NW Veluwe pleit dan ook voor het opzetten van twee
‘Provinciale werkgroepen/commissies K & I Gelderland’, die beide onder de Protestantse Raad voor Kerk & Israël
van de PKN hangen.
De Classicale Commissie K & I NW Veluwe overkoepelt het werk van vele K & I groepen op diezelfde NW Veluwe
en ziet het inmiddels door haar opgebouwde niet graag verloren gaan. De Commissie voert op dit moment daarom
gesprekken met de door haar aangeschreven K & I werkgroepen/commissies in de omgeving om tot samenwerking
te komen. Daarbij biedt zij deze groepen onder meer het gebruik aan van haar nieuw ontwikkelde website. Op
www.kerkenisrael-nwveluwe.nl kunnen al de K & I organisaties van de hele Veluwe zichzelf zichtbaar maken. Met
een eigen inlogcode kan men met elkaar en de leden van de werkgroepen en commissies communiceren, artikelen
plaatsen, een agenda bijhouden, emailadressen aanmaken, links plaatsen enz. Verder heeft de Classicale
Commissie K & I NW Veluwe contacten met verschillende andere op Israël en/of K & I gerichte organisaties. Ook op
pr-gebied stelt zij een groot aantal contacten ter beschikking.
Het voornemen is dan ook om naast de Provinciale Werkgroep K & I Gelderland die nu al bestaat en op de Zuidoost
Veluwe zetelt en die Provinciale Werkgroep K & I Gelderland II genoemd zou kunnen worden, een nieuwe organisatie
te vormen, te weten de Provinciale Werkgroep K & I Gelderland I, gevormd door de reeds genoemde classes van de
Veluwe. Immers, waarom ieder voor zich blijven werken, als we samen veel slagvaardiger zijn? Onze plannen
hebben wij inmiddels kenbaar gemaakt aan de coördinator K & I van het Dienstencentrum van de PKN te Utrecht
en aan de Protestantse raad. Onze voornemens zijn ook gedeeld met de secretaris van de huidige Provinciale
Werkgroep Gelderland.
De huidige secretaris van de Classicale Commissie K & I NW Veluwe is mw. L. Zintel, voorzitter is ds. B.L. Jongkind.
De Classicale Commissie hoopt dat de nieuw te vormen Provinciale Werkgroep K & I Gelderland I (over de naam
kunnen we nog ‘twisten’) financieel gezien ook in de toekomst een beroep mag doen op de nog te vormen classis
Gelderland I.
Uiteraard wil ze nauw samenwerken met de Provinciale Werkgroep K&I Gelderland II.
Info: kerkenisraelveluwe@gmail.com
Beatrice Jongkind

Giften
In de periode 01.01.2017 – 30.04.2017 mochten we de volgende giften ontvangen: K € 50; S € 10; W € 45;
P €200; W € 55; V € 50; Cie K&I € 150; vK € 100; W € 45. Totaal : € 705. Alle gevers heel hartelijk dank.
Uw giften zijn voor ons werk onmisbaar. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar er worden natuurlijk kosten
gemaakt. Helpt u s.v.p. mee om het werk van het Platform te kunnen voortzetten. Uw giften kunnen worden gestort
op het rekeningnummer NL 98 INGB 0009553726 t.n.v. Appèl Kerk&Israël in Nieuw-Vennep met vermelding: Gift.
De giften zijn aftrekbaar voor de IB!!
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