Jaarverslag 2018.
In 2018 heeft de Stichting 8 x vergaderd.
In chronologische volgorde hebben we ons met de volgende zaken beziggehouden:
Met Kerk in Aktie hebben we gezocht naar een nieuw project in de plaats van Seeds of
Hope. Evenals dit vorige project kunnen de kerken ook hieraan volop bijdragen.
De organisatie heet Rossing Centre for Education en Dialogue, is gevestigd in Jeruzalem en
staat onder leiding van rabbijn Sarah Bernstein.
Het gaat om een organisatie die zich inzet om de relatie tussen Palestijnse kinderen en
jongeren te verbeteren door middel van scholing en educatieve projecten. We ontwikkelden
plannen voor fondswerving.
Op verschillende momenten hebben we contact gehad met (vertegenwoordigers van) de
Protestantse Raad voor Kerk en Israël van de PKN. We praten bij over activiteiten die wij
beide organiseren en proberen elkaars bijeenkomsten bij te wonen.
Op 23 april organiseerden wij onze jaarlijkse studiedag in conferentiecentrum De Schakel te
Nijkerk.
Het thema luidde: ‘MET JEZUS KRIJG JE ZIJN VOLK ERBIJ’
Uit ons programma en uitnodiging voor deze dag citeren we graag het volgende:
Jezus is niet van de kerk, maar van Israël. Als kerk praten wij over Jezus alsof hij één van
ons is, maar kennen wij hem eigenlijk wel? Heel zijn doen en denken, zijn leren en vieren
waren Joods. Het goede nieuws dat hij bracht is het goede nieuws van Israël. Jezus volgen,
zou dus de vraag moeten oproepen: wat heeft Israël te zeggen dat de kerk moet horen? In
plaats daarvan heeft de kerk eeuwenlang in tegenstellingen gedacht: evangelie versus “wet”,
Jezus versus de Farizeeën, de kerk tegenover Israël. Alsof Jezus los van Israël te begrijpen
zou zijn.
Deze zelfkritische vragen stelt de bekende Amerikaanse theoloog Paul van Buren (1924 –
1998) in zijn boek
“A Christian Theology of the People Israel”. Weerslag van jarenlange intensieve dialoog met
de rabbijnen van het Shalom Hartman Institute in Jeruzalem. Hij ziet het als de plicht van de
kerk om te luisteren naar het getuigenis van Israël over God.
Op deze studiedag staat de indringende vraag van Paul van Buren centraal:
Zijn we bereid Jezus als Jood te ontmoeten, te midden van zijn volk, ook als dat de
vanzelfsprekendheden in onze christelijke traditie ter discussie stelt?
Als sprekers mochten we uitnodigen:
Rabbijn Lody van de Kamp, onder meer lid van het curatorium van het Joods Studiecentrum
in Leiden, lid van het Strategisch Netwerk “Radicalisatie en Polarisatie van de stad
Amsterdam” en auteur van o.a. "Sara, het meisje dat op transport ging", "Weeskinderen",
"Oorlogstranen", "Alleen", "Dagboek van een verdoofd rabbijn", "De Joodse slaaf".
Drs. Kees de Vreugd
Kees de Vreugd studeerde theologie in Utrecht en Jeruzalem, is lid van het Platform Appèl
Kerk en Israël, en eindredacteur van het tijdschrift “Israël en de Kerk”.
We mochten ons verheugen op een zestigtal deelnemers.
In het najaar zijn de voorbereidingen gestart voor een gespreksmiddag die in januari 2019
werd gehouden naar aanleiding van een manifest van liberale theologen, die de kerkorde
van de PKN willen aanpassen en geen aparte plaats meer willen opnemen voor de relatie
met Israël, een van de fundamenten waarop de PKN is gestoeld.
Als sprekers vonden we ds. Jan Offringa, dr. Marcus van Loopik van Joodse zijde en ds.
Marja van den Beld, lid van het Appèl.

In het voorjaar zijn we begonnen met de voorbereidende vergaderingen over een bezoek
van twee experts uit Israël, Jood en Palestijn later dit jaar. Doel: een hele week van lezingen,
debatten en ontmoetingen met verschillende doelgroepen (kerk, politiek en studenten) over
de normalisatie van betrekkingen tussen Joden en Palestijnen. In samenwerking met Chr.v.I.
en CIDI.
We hebben twee nieuwe jonge bestuursleden in ons bestuur mogen opnemen met het oog
op verjonging van de achterban. We ontwikkelen plannen om jonge mensen meer te
betrekken bij het werk van de relatie jodendom-christendom.
De website moest worden aangepast ivm de nieuwe privacywetgeving. En deze moet
regelmatig worden bijgehouden en van actuele informatie worden voorzien, zoals het
recensies van nieuwe boeken.
Onze Nieuwsbrief verscheen dit jaar tweemaal.
Van diverse mensen ontvingen we giften en één grote donatie.
Hans Vermeulen (secr.)

