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Rossing Center for Education and Dialogue  
 
In het bestuur van het Rossing Center for Education 
and Dialogue zitten mensen die verschillende groepen 
behartigen. Zowel Joodse Israëli’s als Palestijnse, en 
zowel joden, christenen als moslims. Men legt in het 

werk de nadruk op onderwijs en onderwijsinstellingen. Er worden veel cursussen gegeven, 
tours en workshops voor Joodse en Arabische groepen georganiseerd. Dit gebeurt vaak in 
samenwerking met onderwijzersopleidingen en instellingen voor informeel onderwijs. Er zijn 
seminars op maat met politieke partijen en organisaties, bestuurlijke instanties en 
onderdelen van de veiligheidsdiensten. Er zijn symposia en conferenties om ook het bredere 
publiek te informeren. Er wordt veel materiaal ontwikkeld, zowel in het Hebreeuws als in het 
Arabisch. Het Rossing Center begeleidt tal van contactgroepen in het hele land (Israël) waar 
joden en Palestijnse christenen elkaar ontmoeten. Een deel van die onmoetingsprogramma’s 
wordt georganiseerd in Nes Ammim. Bij de contactgroepen zijn veel jongeren en vrouwen 
betrokken. 
 
Informatiecentrum 
Daarnaast ontwikkelt het Rossing Center voor Education and Dialogue zich als een 
informatiecentrum voor alle sectoren van Joodse en Palestijns-Christelijke 
gemeenschappen, waar ze zich goed en eerlijk kunnen informeren over ‘de ander’ in hun 
samenleving. Het informatiecentrum biedt ook goede achtergrondinformatie voor lokale en 
buitenlandse journalisten, diplomatieke diensten, overheidsinstellingen, religieuze 
organisaties en wetenschappelijke instituten. Er is een database met artikelen in het Engels, 
Arabisch en Hebreeuws, een database met religieuze instituties, organisaties, heilige 
plaatsen etc. Er zijn twee begrippenlijsten met Joodse en Christelijke terminologie. Er zijn 
kalenders met alle feestdagen en uitleg daarover. 
 
Onderzoek en publicaties 
De afdeling onderzoek en publicaties geeft veel aandacht aan zaken die te maken hebben 
met het belasteren dan wel belachelijk maken van andermans godsdienstige opvattingen en 
gebruiken, of het schenden van heilige plaatsen, plaatsen van eredienst, begraafplaatsen, 
voorwerpen of het verstoren van religieuze bijeenkomsten. Daarnaast doet men ook 
onderzoek naar de ontwikkeling van Joods-Christelijke relaties in het Heilige Land. 
 


