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

Nieuwsbrief 29, september 2017
Geachte lezer(es),
Het doet ons genoegen u de volgende Nieuwsbrief van onze Stichting aan te reiken.
We hopen dat u een goede zomer hebt gehad. Velen zullen een nieuw kerkelijk jaar
gaan beleven, onze Joodse vrienden leven in de hoge feestdagen. Wij wensen hun
vreugdevolle dagen toe.
U krijgt een breed palet van thema’s aangereikt. We hebben bepaald niet stil gezeten
in de afgelopen maanden en we brengen u daarvan verslag uit. Om u op de hoogte
te brengen van bepaalde ontwikkelingen op het gebied van de relatie Kerk en Israël.

Inhoud:
- Waar zijn we mee bezig
- Twee recensies
- Afsluiting project SoH
- Een nieuw project
- studiedag

Veel leesplezier!
Namens het Platform, Hans Vermeulen

Waar zijn we mee bezig (geweest)?

Colofon

Overleg met de Protestantse Raad
Op 29 mei 2017 vond een gesprek plaats tussen de Protestantse Raad voor Kerk
en Israël in Utrecht. Het is zinvol zo af en toe te overleggen, vooral ook omdat niet
iedereen binnen de PKN begrijpt waarom er twee organen zijn die zich op dit terrein
bewegen. Waarom niet de dingen samendoen?
Welnu, de reden ligt in het verleden. Het blijkt niet gemakkelijk om vanuit een
kerkelijk orgaan acties te ondernemen, dan wel om duidelijk te maken waar men in
de PKN staat als het bijvoorbeeld gaat om de zaak Blok. Zie onze vorige Nieuwsbrief.
De Protestantse Raad is een adviesorgaan van de synode, van het moderamen van
de synode. Daar liggen natuurlijk mogelijkheden om bepaalde zaken onder de
aandacht te brengen. Meteen liggen daar ook enorme beperkingen. Immers een
advies kan belangrijk zijn, maar dat wil niet zeggen dat je er iets mee moet doen als
kerk.
Daartoe zijn we als Platform dan ook opgericht indertijd, om de kerk meer dan ze in
onze ogen deed en nog steeds doet, te houden aan de belijdenis ten aanzien van
de relatie met het volk Israël.

Leden Stuurgroep Platform
(alfabetische volgorde)
Dr. Dick van Arkel, Castricum
Ds. Marja van den Beld, Vught
Ds. Elly Hessel, Utrecht
Ds. Beatrice Jongkind, Ermelo
Ds. Menno Leistra, Steenderen
Dhr. Rijk Roelofse, Doorn
Ds. Hans Vermeulen, NieuwVennep
Ds. Nini Vonk-Wartena,
Culemborg
Drs. Kees de Vreugd,
Nijkerkerveen

De kwestie Blok/Sabeel:
In onze vorige NB maakten we melding van een ophanden zijnde ontmoeting,
georganiseerd door het OJEC, tussen de heer Blok en anderen van Kairos/Sabeel
en enkele vertegenwoordigers van het Centraal Joods Overleg. Ons punt was een
heldere afwijzing van de PKN te horen op de antisemitische uitspraken van de heer
Blok. Die is er niet gekomen, ook al niet omdat de PKN officieel geen afvaardiging
had gezonden naar deze bijeenkomst om de heer Blok van een weerwoord te
voorzien. Alleen van Joodse zijde is op de heer Blok gereageerd, die wel erg veel
ruimte kreeg om zijn abjecte standpunten te onderstrepen. Geen excuus en geen
verandering van zijn standpunt.
Tijdens het overleg met de Prot. Raad verwoordde deze dat de kerk wel degelijk was
vertegenwoordigd, nl. in de persoon van de voorzitter van het OJEC en in de
aanwezigheid van een van de leden van de Raad.
Maar dat bedoelen we natuurlijk helemaal niet. Wij bedoelen dat er beleidmakers
ontbraken, mensen die stelling nemen in deze zaak met een beroep op kerkorde
art. I “bestrijding van antisemitisme”. Over deze zaak hebben we indertijd een brief
geschreven aan het moderamen van de kerk. Het hoofd van de communicatie had
toegezegd hierop te reageren. Tot nu toe is het oorverdovend stil gebleven. Voor
ons geen verrassing. Helaas hebben we in het verleden vaker mee moeten maken
dat gedane beloften niet werden nagekomen.
De nieuwe kerkelijke structuur.
Voor wat betreft mogelijkheden blijft er dan ook een sterk verschil tussen ons en de
Raad als het erom gaat om de kerk te houden aan haar belijdenis.
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Contact
Appèl Kerk en Israël
Kinlozen 47
2152 XB Nieuw-Vennep
Tel. 0252-672257
info@appelkerkenisrael.nl
Rek.nr. NL 98 INGB
0009553726
www.appelkerkenisrael.nl

De stichting Platform Appèl
Kerk en Israël wordt door de
Belastingdienst erkend als
een Algemeen Nut
Beogende Instelling.

Dat zal nog blijken met de nieuwe structuur van de kerk en de plaats van het Kerk en Israëlwerk binnen de
toekomstige Classes. Wij hebben pogingen ondernomen om met vertegenwoordigers van diverse Provinciale
Commissies K&I samen op te trekken om dit kerkelijk werk veilig te stellen. Niet iedereen zit hierin op ons te wachten
zo hebben we gemerkt. Anderen daarentegen verwelkomen onze inzet. Diversiteit binnen de kerk als het om dit
belangrijke werk gaat dus!
Judaïca en Rabbinica binnen de Permanente Educatie.
Ook een zorgenkind van onze Stichting. Enkele jaren geleden hebben enkele deskundigen de hoofden
bijeengestoken om te zoeken naar wegen binnen het aangestuurde deel van de postacademische opleiding voor
dominees en kerkelijk werkers, de zogeheten Permanente Educatie (PE) de vakken Judaïca en Rabbinica daarin
een vaste plaats te geven. Immers het doel van de PE is om de kennis van de afgestudeerde theologen op peil te
houden. En wij merken dat die helaas behoorlijk ontbreekt als het gaat om kennis van het jodendom in het algemeen
en de rabbijnse traditie in het bijzonder. Met alle gevolg voor de kritische blik waarmee naar de eigen
interpretatiegeschiedenis van de theologie gekeken kan worden. Je kunt nog steeds in de preken van
goedbedoelende dominees onvervalste vervangingstheologie tegenkomen. Helaas zijn de plannen van enkele jaren
geleden niet concreet geworden, o.a. door de werkdruk van de deskundige theologen aan de opleidingen. Maar
zeker ook vanwege alerlei prioriteiten die binnen de opleidingen moeten worden gesteld. En onze ervaring is tot nu
toe dat er weliswaar aandacht is voor de genoemde vakken, maar dat deze aandacht stopt zodra de opleiding
voltooid is.
Vandaar dat we de afgelopen maanden contact hebben opgenomen met zowel de verantwoordelijken van de PE en
het hoofd van het Centrum voor Educatie van de PKN. Wordt vervolgd, want we vinden dit zeer belangrijk, alweer
gelet op de belijdenis over de relatie met het volk Israël.
Antisemitisme door dhr. Abdoe Khoulani.
Eind mei/begin juni heeft er een incident plaats gehad uitgelokt door dhr. Khoulani, lid van de Partij voor de Eenheid
in de gemeenteraad te Den Haag. Hij heeft over een groep scholieren, te gast bij de politieke partij SGP,
antisemitische uitspraken gedaan. U kunt deze terugvinden op de website als u de naam van dit gemeenteraadslid
intypt, dan wel zoekt op de site van de SGP of het NIW. Velen van onze achterban hebben tegen deze uitspraken
aangifte gedaan vanwege antisemitisme, aanzetten tot haat en groepsbelediging. Eind augustus was nog niet helder
wat er met de diverse aangiften is gedaan. Wij houden deze zaak in de gaten.
Komende ontmoeting met de scriba van de synode: dr. de Reuver.
Op maandag 25 september ontmoeten/ontmoetten we de scriba van de synode.
Om kennis te maken, maar zeker ook om een paar inhoudelijke thema’s aan te snijden, zoals het dringende advies
om als PKN de werkdefinitie over antisemitisme van het Europese parlement te ondertekenen.
Hoe denkt de scriba zelf over artikel I.7 van de belijdenis tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël en hoe
denkt hij dit artikel vanuit zijn opdracht als scriba in te vullen, concreet te maken?
Wat betekent de nieuwe structuur voor het landelijke K&I-werk?
In een volgende NB meer hierover.

Studiedag Platform Appèl Kerk en Israël
In onze vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we eind oktober, begin november de jaarlijkse studiedag zouden
organiseren. Helaas moeten we deze dag uitstellen tot een datum ergens in het voorjaar van 2018. Die is o.a.
afhankelijk van een beschikbare ruimte, welke nog gezocht moet worden.
De voorbereidingen liepen vertraging op en we willen evenals voorgaande jaren beslagen ten ijs komen.
Dus nog even geduld, we werken er hard aan om opnieuw een interessante dag te organiseren.
De inhoudelijke richting van deze studiedag gaat uit naar het verkennen van een Israëltheologie, die recht wil doen
aan het Joodse karakter van de gehele Schrift, inclusief dus de evangeliën en de brieven. Wie ook deze laatste
geschriften op hun eigenheid wil benaderen, zal niet buiten het Joodse karakter van deze Bijbelse boeken kunnen
in de uitleg en verkondiging. Immers ‘wie Israëls God leert kennen, staat oog in oog met Gods Israël’.
Wordt vervolgd dus.

Afsluiting Project Seeds of Hope.
Nieuw project: Rossing Center for Education and Dialogue (RCED)
In de vorige NB konden we lezen dat het project Seeds of Hope zou worden afgesloten. Hieronder treft u het
eindverslag aan met de financiële afhandeling.
Na verschillende gesprekken met Feije Duim van KiA/ICCO is gekozen voor een nieuw project van het Rossing
Center for Education and Dialogue, het vroegere Jerusalem Centre for Jewish Christian Relations, een voormalige
partner van Kerk en Israël.
Leest u het verslag van Feije en de aankondiging van het nieuwe project dat onder dezelfde condities als Seeds of
Hope door ons zal worden gepromoot.
Verslag:
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In 2016 sloot Kerk in Actie een nieuw jaarcontract met de organisatie Seeds of Hope in het Heilige Land, een
initiatief van Tass Saada. Het ging om de activiteiten met jongeren in het Culturele Centrum in Jericho.
De financiering ging terug op een afspraak uit 2014 tussen Kerk in Actie en St. Platform Appèl Kerk en Israël,
bemiddeld door dhr. Meindert Leerling. In eerste instantie ging het om een bijdrage van € 8000,- voor de
gemengde kleuterschool Little Hearts in Jeruzalem. Het duurde nogal met de rapportage, maar met bemiddeling
van Meindert Leerling kwam dat redelijk terecht.
Het jongerenwerk in Jericho van Seeds of Hope sprak Kerk in Actie echter meer aan dan de kleuterschool in
Jeruzalem, waar veel ouders niet onbemiddeld zijn. Er was bovendien
€ 3000 meer binnen gekomen dan de € 8000 die was begroot, en er werd besloten om dat samen met nog te
verwachten bijdragen te besteden aan het programma van Seeds of Hope in Jericho. Bij elkaar dus € 12.000. Dit
programma werd in 2016 afgerond.
De aanvraag was helder, en de bijdrage een onderdeel van een groter geheel.
Doel was om Palestijnse jongeren in Jericho te helpen zich te ontwikkelen door extra lessen Engels en
computerlessen, en ze tegelijk te helpen met traumaverwerking en het ontwikkelen van vaardigheden nodig om je
leven op een frisse en verantwoorde wijze gestalte te geven. Het ging om in totaal zo'n 260 jongeren die bijgestaan
werden door een team bestaande uit in totaal 10 stafleden.
De rapportage laat zien dat het programma kon worden uitgevoerd. De financiële rapportage is in orde, alleen was
het niet mogelijk om de bijdrage door Kerk in Actie goed te traceren. Dat betekent een probleem in de rapportage
dat moeilijk op te lossen is. Seeds of Hope werkt op een andere wijze. Haar vele Amerikaanse donors vragen niet
om traceerbare rapportage zoals wij in Europa dat verplicht zijn. Wat we kunnen nagaan is dat het geld is
overgemaakt en aangekomen, en dat de geplande activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De kinderen
hebben dus voordeel gehad van de bijdrage die door bemiddeling van Appèl Kerk en Israël bij Kerk in Actie
binnenkwam. Het is alleen niet mogelijk om daar een meer gedetailleerd beeld van te geven.
Over de formele afwikkeling loopt er nog correspondentie, maar de financiering is nu afgesloten. In totaal kwam er
tot nog toe (juni 2017) voor Seeds of Hope een bedrag van € 19.352,70 binnen van donateurs en kerkelijke
gemeenten. Er werd een bedrag van in totaal € 20.000 (8.000+12.000) overgemaakt aan Seeds of Hope. Er is dus
geen saldo.
De teller staat nu weer op nul. Kerk in Actie wil nu graag beginnen met een ander project dat door bemiddeling van
Appèl Kerk en Israël kan worden gefinancierd. Het betreft een scholenproject voor dialoog dat geleid wordt door
het Rossing Center for Education and Dialogue. Het centrum stond jarenlang bekend onder de naam Jerusalem
Centre for Jewish Christian Relations, een voormalige partner van Kerk en Israël. Met hen zijn er zeer goede
ervaringen wat betreft verslaglegging, zowel financieel als in verhalende vorm. Binnenkort wordt er een nieuw
contract met hen gesloten.
Op basis van de verwachte bijdrage uit de achterban van Appèl Kerk en Israël is de bijdrage verhoogd met €
15.000 tot € 20.000 per jaar in vergelijking tot de oorspronkelijke plannen. Het programma dat we dan steunen, laat
kinderen van christelijke en joodse scholen met elkaar in contact komen, leren van elkaar en samen activiteiten
ondernemen. Het is een belangrijk programma met oog op de toekomst van het land: zodat er altijd weer
christenen en Joden zullen zijn die elkaar wél begrijpen in Israël.
Het Rossing Center is vernoemd naar Daniel Rossing, een bekende activist voor Joods-Christelijke relaties. Het
Rossing Center wordt geleid door Rabbi Sarah Bernstein van de synagoge voor Conservative Judaism in West
Jeruzalem.
Wij hopen u zeer binnenkort financiële gegevens te kunnen aanreiken om uw giften voor dit nieuwe project over te
maken. Om u alvast nader te informeren verwijzen we u graag naar de website van dit centrum:
http://rossingcenter.org/en/
Feije Duim – ICCO
Hans Vermeulen - Platform

Uitnodiging van de Prot. Raad voor K&I
Landelijke Netwerkdag Kerk en Israël op maandag 23 oktober 2017
Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht
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Thema: joodse en christelijke identiteit
Wie ben je? Waar sta je voor? Wat is je identiteit? Hoe noem je je? In een snel veranderende samenleving en
wereld is er een nieuwe zoektocht naar identiteit bij individuen, bevolkingsgroepen en ook kerkgenootschappen.
De Protestantse Kerk in Nederland wil in een nieuwe beweging terug naar de bronnen (Kerk 2025, back to basics).
Daarbij horen zeker ook de bezinning en heroriëntatie op de Joodse wortels en het voortgaande gesprek met het
levende Jodendom.
Op deze netwerkdag gaan we met elkaar in gesprek. Wat roepen de veranderingen in onze kerk op? Hoe kunnen
we vanuit het joods-christelijke gesprek de kerk nieuwe impulsen geven? Welke relevante vragen zijn er vanuit dit
gesprek te stellen aan de gemeenten, de nieuw te vormen classes, de kerk?
's Morgens wordt de toon gezet door Ronit Palache, journalist, werkzaam bij uitgeverij Prometheus en schrijfster
van het boek: Ontroerende onzin; de Joodse identiteit in het Nederland van nu.
's Middags gaat het over de identiteit van Kerk en Israël.
Deze dag wordt georganiseerd i.s.m. de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.
Programma
10.00 uur
10.30 uur
12.30 uur
13.30 uur
14.15 uur
15.00 uur
15.30 uur

inloop met koffie/thee
welkom/opening
Ronit Palache over Joodse identiteit
lunch
Lieuwe Giethoorn, projectleider Kerk 2025, over onze christelijke identiteit
en de veranderingen in de kerkelijke organisatie
verwerking in groepen: biedt de nieuwe kerkelijke organisatie nieuwe kansen?
plenaire bespreking
afsluiting

Na afloop staan een hapje en een drankje voor u klaar.
De kosten van de dag bedragen 10 euro, te betalen bij binnenkomst. Opgave vóór 1 oktober bij
f.barnhoorn@protestantsekerk.nl.
We hopen u die dag te kunnen ontmoeten.

Socioloog David Hirsh over antisemitisme in Amsterdam 4 september 2017
ANTIZIONISME HET NIEUWE ANTISEMITISME
Op 4 september jl. hield de Britse socioloog David Hirsh een lezing over bovenstaand thema in de Uilenburgsjoel
te Amsterdam. Met deze lezing introduceerde hij zijn boek "CONTEMPORARY LEFT ANTISEMITISM'.
Het Europees Parlement nam op 1 juni 2017 een resolutie aan waarin maatregelen tegen antisemitisme worden
aanbevolen, waaronder het vastleggen van de IHRA-definitie in nationale wetgeving. Deze niet-verbindende
oproep leidde in Nederland tot Kamervragen.
LINKS ANTISEMITISME
Hirsh betoogt in zijn boek dat mensen die zich antiracist noemen vaak antisemitische taal bezigen terwijl ze
beschuldigingen van Jodenhaat ontkennen. Ze zeggen stelling te nemen tegen antisemitisme.
Hun vijandigheid tegen de staat Israël is echter emotioneel, en verschilt van reële en legitieme kritiek op de Joodse
Staat.
Hun verhalen over het Israëlisch-Palestijnse conflict - aldus Hirsh - worden versimpeld, aangepast en vervat in
wereldbeelden die weinig van doen hebben met de daadwerkelijke situatie en wel degelijk met antisemitische
beelden.
Hirsh onderscheidt ordinair ("kroegen") antisemitisme en elitair ("bistro") antisemitisme.
Ordinaire Jodenhaat is makkelijk te herkennen aan gewelddadige uitingen en haatdragende uitspraken. Het draagt
een swastika op de mouw en wordt door de samenleving als verwerpelijk beschouwd.
Elitair antisemitisme is subtieler, beleefd, geraffineerd, en wordt uitgeoefend door "goede" mensen, idealisten.
Hirsh heeft onderzoek gedaan naar deze elitaire antiracisten, behorend bij het "linkse kamp":
Linkse antisemieten sympathiseren met de onderdrukten en beschouwen de mensen die hen van Jodenhaat
beschuldigen als ondersteuners van de onderdrukkers.
Volgens hen misbruiken zionisten Joods slachtofferschap als machtsmiddel om onderdrukten de mond te snoeren.
Het is een binair onderscheid tussen onderdrukkers en onderdrukten. In een simplistisch kader wordt een natie
ingedeeld in één van de twee categorieën. Zo worden Joden gezien als onderdrukkers en uitdragers van Europees
kolonialisme.
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Deze vorm van antisemitisme die zich voordoet als antiracisme is moeilijker te herkennen en aan de kaak te
stellen.
Tijdens de VN-conferentie tegen racisme in Durban (september 2001) werd zionisme gelijk gesteld aan racisme.
Hirsh beschrijft de duidelijk antisemitische sfeer: bijeenkomsten over antisemitisme werden verstoord met kreten
als "Jew lovers"; "Zionist pig lovers"; "Kill all the Jews"; "Free Palestine".
Er heerste een sfeer van angst om als zionist gebrandmerkt te worden.
De 'werkdefinitie Antisemitisme' is in Europa begin jaren 2000 opgesteld en wordt gepresenteerd als afkomstig van
het "witte, imperiale westen".
En zo zijn de Joden, die vooral in westerse landen wonen van een vervolgde groep ineens "witte overheersers"
geworden.
In 1975 schreef Hannah Arendt over het belang van een alliantie tussen de massa en elite in het creëren van een
totalitaire beweging.
Tot nu toe is het elitaire antisemitisme er (nog) niet in geslaagd de massa te mobiliseren. Antisemitisme speelt
zich grotendeels af in de sfeer van het debat, het denken en spreken over .
Maar er is in het huidige tijdsgewricht een duidelijke toename van gewelddadige antisemitische incidenten.
2016 was een uitzonderlijk succesvol jaar voor wat betreft het opkomen van populistische bewegingen, die massaressentimenten mobiliseerden en die zich bedienden van racistische xenofobe taal die nog maar kort gelden in de
politieke hoofdstromen voor onmogelijk werd gehouden.
Het "Bistro"-antisemitisme is niet alleen doortrapt in zichzelf. Het is een indicator van een diepgaand probleem in
elke sociale ruimte die het voedt en tolereert.
Ook heeft het de potentie om wegen te vinden om zich te manifesteren in "de kroegen".
Antisemitisme is een bedreiging voor de Joden, maar is tevens een bedreiging voor de democratie, de
democratische instituties, de wetgevende macht en de principes van gelijkheid en vrijheid en voor de
democratische samenwerking tussen staten en tussen mensen.
Het boek dat Hirsh schreef is het resultaat van een zeer gedegen en gedetailleerd onderzoek van casestudies
waaruit blijkt hoe in ogenschijnlijk democratische debatten betreffende kritiek op Israël het antisemitisme
tevoorschijn komt.
Het CIDI blijft zich met deze actuele kwestie bezig houden, waarover u in de toekomst wellicht meer zult horen.
Voor wie Engels kunnen lezen: dit boek is zeer lezenswaardig.
Hopelijk kan het CIDI zorgen voor een Nederlandse vertaling.
Elly Hessel

Giften
In de periode 01.05.2017 – 33.08.2017 mochten we de volgende giften ontvangen: LCvH: €100,00; ME: € 100,00;
AJW:€ 24,00; SJW-R: €45,00; AJvN: 40,00.Totaal : € 309,00. Alle gevers heel hartelijk dank.
Uw giften zijn voor ons werk onmisbaar. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar er worden natuurlijk kosten
gemaakt. Helpt u 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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