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STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAËL 
om stem te geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare 

verbondenheid met het volk Israël 

 
 

Nieuwsbrief 30, februari 2018 

 
 

Geachte lezer(es), 
 
De nieuwe Nieuwsbrief ligt voor u met opnieuw veel informatie en komende 
activiteiten. 
We hopen dat deze informatie interessant is en wellicht ook tot nut. 
 
Veel leesplezier! 
Namens het Platform, Hans Vermeulen 
 

Waar zijn we mee bezig (geweest)?  

Studiedag. 
U kunt alvast de datum voor de komende studiedag noteren met de locatie. 
Beneden gaan we nader in op deze dag, het thema en de sprekers. 

Op maandag 23 april a.s. wordt onze studiedag gehouden, dit keer in 

Congrescentrum De Schakel te Nijkerk, Oranjelaan 10, 3862 

CX  Nijkerk. 
We hopen een boeiende dag te organiseren rondom het thema: 
´MET JEZUS KRIJG JE ZIJN VOLK ERBIJ’. Aan de hand van de theologie van de 
Amerikaanse theoloog Paul van Buren gaan we op zoek naar een theologie voor 
onze tijd die recht doet aan het Jood-zijn van Jezus en aan de rol van Israël. 
Zoeken we God, dan komen we Israël tegen.   
Te lang leerde de kerk vanuit tegenstellingen: het ‘Oude’ Testament tegenover het 
‘Nieuwe’, de strenge wet tegenover het liefdevolle evangelie, Farizeeën tegenover 
Jezus en de kerk tegenover Israël. Door het een af te zetten tegen het ander is de 
kerk eerder vervreemd van Jezus en zijn boodschap dan ermee vertrouwd geraakt. 
Hoe lezen we de Schrift als één geheel? Hoe klinkt Jezus boodschap vanuit zijn 
Joodse traditie? En wat kunnen we leren van de vragen die Israël heeft aan de 
kerk? 
Als sprekers voor deze dag hebben we bereid gevonden: rabbijn Lody van de 
Kamp en drs. Kees de Vreugd. 
We merken dat nogal wat predikanten niet goed weten hoe ze de ontmoeting met 
Jezus in zijn Joodse context moeten vertalen naar de zondagse preek, soms bang 
zijn voor de reacties vanuit de gemeente.  
Daarom organiseren we in de middag een Meet&Greet sessie, een uitwisseling van 
praktijkervaring o.l.v. predikanten/collega’s die al langer zo de Schrifttekst 
benaderen. Graag horen we ook de ervaring van gemeenteleden.    
Het volledige programma vindt u binnenkort op onze website.    
 
Antisemitisme. 
In de vorige NB berichtten we het volgende: 
“Eind mei/begin juni 2017 heeft er een incident plaats gehad, uitgelokt door dhr. 
Abdoe Khoulani, lid van de Partij voor de Eenheid in de gemeenteraad te Den 
Haag. Hij heeft over een groep Israëlische 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.” 
Dhr. Henk de Koning uit Rotterdam schreef hierover aan de scriba van de PKN een 
brief met het verzoek aangifte te doen namens de PKN. 
We hebben toestemming van dhr. De Koning om uit de reactie van de scriba weer te geven dat het moderamen 
van de kerk zijn afschuw en zorg deelt over de gedane uitspraken van dhr. Khoulani, dat het zich blijft inzetten om 
te strijden tegen antisemitisme in allerlei bijeenkomsten waar dit aan de orde is, vervolgens wordt verwezen naar 
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de rechter om te bepalen of de uitspraken van deze meneer al dan niet antisemitisch zijn. De reactie van dhr. De 
Koning is ook die van ons: Als de kerk geen aangifte doet, dan blijft het spreken van de kerk over antisemitisme 
alleen spreken, en blijven daden uit. Een rechter kan alleen tot een uitspraak komen als er mensen zijn die 
aangifte doen. Dat zou het moderamen van de kerk moeten weten. Een zeer teleurstellende reactie. Ook de Prot. 
Raad voor Kerk en Israël heeft over deze zaak geen actie (kunnen nemen)/genomen. 
 
De Europese definitie van antisemitisme. 
De Stichting WAAR roept allerlei instanties op, waaronder onze regering, om de Europese Definitie van antisemitisme 
over te nemen en in wetgeving vast te leggen. 
Wij bepleiten dat ook de PKN deze definitie overneemt en op haar website plaatst. 
Waarom is dit belangrijk? 
Antisemitisme is een globaal probleem en dient derhalve globaal, dus wereldwijd te worden aangepakt. 
Op 31 mei 2017 nam het Europese Parlement een definitie aan van antisemitisme, opgesteld door dertig landen, 
waaronder Nederland, die samenwerken in de International Holocaust Remembrance Alliance.  
De definitie luidt: “Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. 
Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, 
tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen.” Onder andere de St. WAAR maakt 
er ons attent op waarom een eenduidige definitie van belang is. 
We nemen hun argumentatie over: ‘De reden hiervoor is dat één definitie van antisemitisme bijdraagt aan uniforme 
dataverzameling.  
Antisemitisme kan zo beter worden herkend en geregistreerd, en er kunnen vergelijkingen tussen landen worden 
gemaakt. Deze definitie is vooral belangrijk voor landen die pas sinds kort antisemitisme monitoren, en is meestal 
juist daar erg nodig. Bovendien is deze definitie een belangrijke stap in de bestrijding van online antisemitisme. Op 
dit moment maken antisemitische websites nog gebruik van het verschil in regelgeving in  
verschillende landen. Een uniforme definitie steekt hier een stokje voor, omdat er overeenstemming is over wat 
antisemitisme is.’ 
De definitie vindt u op onze website, zowel in de originele Engelse versie als in de Nederlandse vertaling. 
Wij roepen de PKN op deze definitie op de website te zetten en zo in brede lagen van de kerk kenbaar te maken, 
naast de lezingen en spreekbeurten die hier en daar gegeven worden. 
 
De Duitse kerken en hun verklaring tegen antisemitisme. 
De Duitse kerken zijn met een eigen verklaring gekomen inzake de afwijzing van antisemitisme. Het uitgangspunt 
van de kerken is dat het christelijk geloof niet verenigbaar is met de vele gedaanten van antisemitisme. 
De brochure roept op kennis te nemen van de vormen van antisemitisme en waar dat kan zich tegen deze vorm 
van mensenhaat te keren. De brochure begint met de vermelding dat de uitingen van deze vorm van haat tegen 
Joden veranderd is en niet meer alleen verbonden is met het nationaalsocialisme. Antisemtisme mag niet alleen 
beperkt blijven tot de herinnering aan de gruwelen van de Holocaust. 
In deze brochure wordt vooral ook ingegaan op de eigen anti- Joodse geschiedenis van de kerk. 
Wij vinden dit een belangrijk document en hopen dat deze een weg vindt in vele Duitse gemeenschappen. 
 
Ontmoeting met de scriba van de synode: dr. De Reuver. 
Op maandag 25 september 2017 hebben we kennis kunnen maken met de nieuwe secretaris van de PKN, dr. 
René de Reuver. 
Daarbij wilden we ook een paar inhoudelijke thema’s aan de orde stelen, 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? En hoe kunnen we de kennis over het Joden 
vergroten bij de predikanten van de PKN? 
 
Het verslag van deze ontmoeting: 
Bij dit gesprek was ook aanwezig dr. Eeuwout van der Linden van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Dit is 
de enige raad die na de laatste afslankoperatie (50 fte minder) nog bestaat en waarbij ook op de formatie niet is 
bezuinigd.  
De hoofdpunten die wij aan de orde wilde stellen, betroffen de strijd tegen antisemitisme en de kennis van het 
Jodendom in de opleiding en nascholing van predikanten. 
Bij het eerste punt was onze vraag waarom de PKN zich niet duidelijk distantieert van Kairos Sabeel Nederland, 
zeker nadat de voorzitter, de heer Blok, het nieuws haalde (2016) met onmiskenbaar antisemitische uitspraken. 
Officieel heeft de PKN geen relatie met deze beweging, maar de link naar partner Sabeel is te sterk. In de 
Kerkorde wordt de strijd tegen antisemitisme beleden, een opdracht die alle verschillen tussen denominaties 
ontstijgt.  
De heer de Reuver beaamde dat, noemde voorbeelden van lezingen en bijeenkomsten waar door de PKN het 
antisemitisme benoemd werd. Maar ons voorstel om als PKN de Europese definitie tegen antisemitisme te 
ondertekenen, werd niet gehonoreerd. De reden daarvoor:  binnen de landelijke organisatie is dit onderwerp 
weliswaar niet omstreden, maar daarbuiten is de discussie gepolitiseerd. Dus gebeurt het meeste achter de 
schermen. Onze insteek is dat het juist wel belangrijk zou zijn wanneer de kerk publiekelijk aandacht vraagt voor 
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dit onuitroeibare fenomeen, zoals ze ook onlangs deed voor de bedreigde positie van de kerken in het Midden 
Oosen.  
Verder hebben wij gewezen op het gevaar van de BDS beweging (Boycot,Disinvestment and Sanctions), een 
beweging die zich hult in een humanitair jasje, maar vooral haat tegen Israël verspreidt. Gelukkig beginnen steeds 
meer overheden en organisaties afstand te nemen.   
Ten aanzien van het tweede aandachtspunt werden onze zorgen gedeeld over het curriculum voor de 
basisopleiding van toekomstige predikanten waarin het mager gesteld is met vakken over Jodendom. 
Dr. Lieve Teugels en prof. dr Dineke Houtman (PThU) kunnen slechts ‘projectmatig’ werken náást alles wat moet 
worden aangeboden in de opleiding. En dan vervolgens vaak nog facultatief, dus eigen keuze van de student.  
Met het verplichte nascholingsprogramma voor predikanten en kerkelijk werkers is het al niet veel beter gesteld: 
minimaal en eigen vrije keuze. 
Het probleem wordt door de PKN onderkend en herkend, maar vooralsnog ziet men geen kans om dit te 
veranderen. 
Het enig advies luidt om zoveel mogelijk studiedagen en –programma’s aan te bieden in de vrije keuze-ruimte 
(zoals bij voorbeeld ónze studiedagen voor predikanten) en die studieonderdelen door ‘Utrecht’ te laten voorzien 
van PE studiepunten. 
Marja van den Beld en Dick van Arkel. 
 
We bezochten de door de Protestantse Raad voor Kerk en Israël georganiseerde dag op 23 oktober 2017 met als 
thema: Joodse en christelijke identiteit. Een verslag van onze bevindingen is te lezen op pagina 4, waarbij we 
dankbaar gebruik maken van het verslag van cie. K&I Zuid-Holland, waarvoor dank. 
 

In Memoriam Dien Delvaux-Nijenhuis. 
Op 15 november 2017 is Dien Delvaux-Nijenhuis overleden, onze kritische meedenker op alle gebied van de 
relatie tussen de kerk en Israël. 
Wij hebben haar vele jaren in ons midden mogen hebben, op de studie- zowel als op de landelijke dagen. 
Zij was onder meer lid van het Samen-op-Wegorgaan voor Kerk en Israël en als zodanig hebben wij vele 
bijeenkomsten met haar mogen meemaken. 
Het was moeilijk om haar te passeren als het om Israël ging. Ze merkte regelmatig op dat ze geen theologe was, 
maar een juriste. Toch beschikte ze vaak over veel meer kennis omtrent de kerkgeschiedenis en de plaats van het 
Joodse volk daarin, dan menig theoloog. 
Ze was een luis in de pels van de kerk als haar bleek dat de kerk weliswaar mooie woorden over Israël sprak in 
haar belijdenisgeschriften, maar daar in de praktijk, als er voor het Joodse volk opgekomen moest worden, weinig 
van in praktijk bracht. Ze heeft ons wel eens iets over haar oorlogservaringen verteld, die haar mede ook hierin 
gevormd hadden. 
Ze was goed in het uitspreken van prachtige volzinnen waarbij menigeen dan op het puntje van zijn of haar stoel 
zat. 
Ook ons Platform volgde ze kritisch. Ze belde nogal eens om haar ongerustheid te uiten of haar boosheid om het in 
haar ogen onbegrip binnen de PKN over de ‘opdracht gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met 
het volk Israël’. 
Misschien was ze dan niet altijd makkelijk en moest je van goeden huize komen om haar verbaal te weerstaan, ze 
heeft op ons als Platform een onuitwisbare indruk gemaakt. Haar wijsheid, haar scherpe inzicht, haar 
onvoorwaardelijke loyaliteit aan Gods volk onderweg heeft ons geïnspireerd. En soms ook op de been gehouden. 
Wij hebben dus veel aan haar te danken en zullen haar en wat ze voor het Kerk en Israëlwerk heeft gedaan niet 
vergeten. 
Dat de gedachtenis aan Dien Delvaux – Nijenhuis haar geliefden in de eerste plaats, maar zeker ook alle andere 
mensen die haar hebben gekend en eenieder die na haar komt, tot zegen mag zijn. 
 

Nieuw project: Rossing Center for Education and Dialogue (RCED)  
 
In de vorige Nieuwsbrieven hebben we al geschreven over het nieuwe 
project dat door Kerk in Actie aan ons voorgesteld. Dat is het Rossing 
Centre for Education and Dialogue in Jeruzalem. 
 
Daniel Rossing (1946 -2010) was de stichter van dit centrum, dat 
inmiddels meer dan 30 jaar bestaat. En al die tijd ook gesteund werd 

door Kerk en Israël en vervolgens door Kerk in Actie. Aan het hoofd staat nu dr. Sarah Bernstein, jurist en mediator 
met ruime ervaring op het terrein waarop het Rossing Centrum zich beweegt. 
 
Wat wil het Centrum? 
Bruggen slaan tussen de drie monotheïstische religies in Israël om zo te bouwen aan een rechtvaardige 
maatschappij. Zij hebben hiervoor verschillende pijlers ontwikkeld, waarvan met name die van onderwijs en 
educatie onze aandacht heeft.  
 
Dialoog en identiteit: programma voor scholen (sinds 2006, onderschreven door het Ministerie van Onderwijs.) 
Doordat Arabische (Palestijnse) en Joodse leerlingen gescheiden naar school gaan, leren ze elkaar niet kennen. 
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De christelijke scholen, die vanouds door de Kerken werden gerund hebben zowel christelijke als moslim-
leerlingen (de meerderheid zelfs). In een ontmoetingsprogramma voor kinderen uit de hoogste klassen van de 
lagere scholen leren zij elkaar kennen en met elkaar omgaan. 
Ook de leerkrachten worden in het programma betrokken. 
 
De werkwijze voor de leerlingen: 
 
- er worden Arabische en Joodse scholen aan elkaar gekoppeld 
- op hun eigen school krijgen de kinderen voorbereidende lessen 
- er volgt een ontmoeting met de andere school 
- vervolgens zijn er 4 thematische ontmoetingen 
- de leerlingen nemen deel aan een vijfdaagse trip 
Er zijn sessies in de eigen klas, waarin wordt teruggekeken en nagedacht 
Er zijn vragenlijsten ingevuld, die worden verwerkt 
Ieder jaar nemen 270 leerlingen van 8 scholen deel, van wie 50% joods en 50% Arabisch is. 
 
Meer informatie staat op de site van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/projecten)  
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, waarvoor € 35.000 voor begroot is. (zie 
de site van kerkinactie).U kunt uw gift dus speciaal voor het Rossing Centre bestemmen NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009506'. Uiteraard is dit nummer ook bestemd vor 
uw diaconie/kerkenraad.  
 
Mocht het geschonken bedrag de €20.000 overtreffen, dan hebben wij de toezegging dat het overschot als 
geoormerkt geld voor dit project gebruikt zal worden. 
Zie ook de site van het Rossing Center: http://rossingcenter.org/en/   
 
Wij roepen u op dit project te steunen en vooral uw diaconie/kerkenraad. 
 

Verslag Landelijke Netwerkdag Kerk en Israël  
Op maandag 23 oktober 2017, georganiseerd door de Protestantse Raad voor Kerk en Israël. (Voor dit verslag 
maken we dankbaar gebruik van de aantekeningen van de Kerk- en Israëlcommissie Zuid-Holland.) 
Het thema van deze dag luidde: Joodse en christelijke identiteit 
 
Het ochtendprogramma was gewijd aan het boek van de journaliste Ronit Palache over "De Joodse identiteit". 
Zij schreef "Ontroerende onzin, de Joodse identiteit in het Nederland van nu", dat in november 2016 gepubliceerd 
is. Ze is orthodox-joods opgevoed en vertelde dat het geloof haar wereld inperkte.  
In haar boek heeft ze Nederlandse Joden geïnterviewd over hun Joodse identiteit. Wat daarin naar voren komt is 
de ambivalentie.  
Joden zijn vaak angstig. Daarom proberen ze bij de club te blijven.  
 
Het middagprogramma wordt geopend door Derek Blom van de Protestantse Raad. 
Ds. Lieuwe Giethoorn (predikant en projectleider Kerk 2025) houdt een verhandeling over de Christelijke Identiteit 
van de Kerk (& Israël) 2025. De basis voor zijn referaat vormt de visie nota van de Generale Synode De hartslag 
van het leven 2011. 
 
Zijn inzet is vreugde van het evangelie, waarbij met name op de dag van de opstanding wordt benadrukt. 
Centraal staan vorm (waar twee of drie in Jezus naam aanwezig zijn), samenwerking (de kerk als politiek lichaam)   
kerk met anderen (samen met alle heiligen). 
De weg van Israël en die van Jezus is samen de ene weg van ene God. 
Hij verwijst naar ‘Christelijk Geloof’ van H. Berkhof (1973), die o.a. schrijft: Jezus is Jood, hij is niet de eerste 
Christen. 
Als vanuit de zaal gewezen wordt op artikel 1 van de Kerkorde ( art. 1-1 en 1-7 PKO): de onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël, is de reactie van Giethoorn: het beleid van de kerk is solidair zijn met Israël en 
de Palestijnen, het gaat om meervoudige verbonden. 
 
Hierna vertelde hij wat de veranderingen volgend jaar zouden inhouden: 
Het aantal classes gaat naar 11l. Het gaat in de nieuwe classis om het leiding geven. 
Het ontmoetingsaspect wordt taak van gemeenten zelf. 
Ook gaat er een grote streep door een heel aantal items die nu nog een rol spelen waarbij het uitgangspunt blijft: 
kwaliteit bewaren. 
IN de nieuwe classes zitten 20-30 ambtsdragers, verkozen uit en door (wijk)kerkenraden. 
De kern vormt Meer het geestelijk leidinggeven: bijvoorbeeld pioniersplekken, verantwoordelijk voor elkaar zijn. 
Hoofd is de classispredikant met als focus het geestelijk leven van gemeenten en kerk, de roeping van gemeenten 
en kerk en vervulling van ambten en diensten. 
De nieuwe classis is bevoegd tot het nemen van voorlopige besluiten. 

http://www.kerkinactie.nl/projecten
http://rossingcenter.org/en/
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De classispredikant wordt benoemd voor 5 jaar . 
Alleen buitengewone visitatie blijft, d.w.z. alleen bij problemen. De visitatie van éénmaal per vier jaar voor alle 
gemeenten komt te vervallen. 
Dit gaat komende 1 mei 2018 ingevoerd worden. 
 
Wat betekent dit voor het landelijke K&I-werk? 
Oriëntatiepunt voor K & I zijn de toekomstige 11 classes.de Kleine Synode beslist op 23 maart 2018 over de oude 
groepen, zoals bijvoorbeeld K&I 
Volgens de heer Giethoorn zijn de mogelijkheden voor het K&I-werk deze: 
- Commissies K&I die onder één of meer nieuwe classes vallen 
- Commissies K&I van een of meer gemeenteringen, met als oproep: Hef u zelf op. Leg contact met de ambtelijke 
vergadering, de classis waar u onder valt. Dit moet snel gebeuren omdat er op 23 maart besluiten worden 
genomen. 
Hierna werden de vragen in verschillende groepen besproken en naar voren gebracht. 
De aanwezigen blijven in verwarring achter. 
In de nota 2025 komt op geen enkele wijze naar voren dat de kerk begint met het Jodendom.  
Het Kerk & Israëlwerk wordt ingebed in de structuur van de Nieuwe classes, maar hoe kom je daar terecht? 
Waarom wordt de nieuwe classes niet opgedragen om de werkgroepen/classicale commissies K&I zelf te 
benaderen? Hoe lang krijgen we daar de tijd voor? Hoe is het met de financiën? 
Antwoord van de heer Giethoorn: 
Op 22 maart 2018 moet worden beschreven hoe het juridisch geregeld wordt. Ook wat betreft de commissie K&I. 
Wij zijn een commissie van bijstand, welke plek hebben we dan binnen de organisatie en welke bevoegdheden zijn 
eraan verbonden? 
De Protestantse Raad zegt toe dat de cie’s K&I voor praktische zaken bij hen aan kunnen kloppen. Laat de raad de 
voorzitters van de provinciale commissies bij elkaar roepen is daarop een reactie. 
De aanwezigen laten duidelijk blijken over deze heel gang van zaken grote zorgen te hebben. Hoe blijft het 
K&Iwerk behouden voor de PKN? 
 

Recensie brochure werkgroep Vanuit Jeruzalem ‘Zonder Israël geen Reformatie’. 

Van de werkgroep Vanuit Jeruzalem kregen we de fraai ogende brochure ‘Zonder Israël geen Reformatie” 
toegestuurd. Dit is de derde publicatie, waarin de kerkgeschiedenis onder de loep wordt genomen. 
In 60 bladzijden wordt een overzicht geboden van de visie van de reformatoren op Israël en de kerk. Naast 
verschillende belijdenisgeschriften komt de visie van ds Grolle aan bod. Dr. Oberman schreef het eerste hoofdstuk 
over ‘wortels van het antisemitisme’.  Van Romeinen 9-11 wordt een uitleg geboden ‘zonder Luthers bril’. 
De conclusie is telkens weer, dat ‘als de kerk van de reformatie het heil uit de joden centraal zou hebben gesteld, 
de kerkgeschiedenis er anders zou hebben uit gezien’. 
En dat impliceert natuurlijk ook de uitdaging aan ons om alsnog de Reformatie af te maken! 
 
Een prima handvat voor wie in kort bestek op de hoogte wil worden gebracht. 
Jammer genoeg wordt niet altijd de auteur van het artikel vermeld, terwijl wel in de ik-vorm wordt geschreven. Ook 
bronvermeldingen zouden een goede aanvulling zijn voor wie zich breder wil oriënteren. 
Verkrijgbaar via http://werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl voor €10, inclusief verzendkosten. 
 
Nini Vonk 
 

 
Giften 
In de periode 01.09.2017 – 31.12.2017 mochten we de volgende giften ontvangen: W.G € 50,00; A.J.W. € 24,00; 
S.J.W-R € 45,00; K.H.N.N.€ 50,00; W.v.D. € 25,00; H.K./W.v.S. € 25,00; I.S. . € 10,00. Totaal: € 229,00. 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!! 
 


