
 

 

Jaarverslag 2016 
 
In 2016 heeft de Stichting 10 x vergaderd. 
In het begin van dat jaar ging alle aandacht uit naar het organiseren van de landelijke dag op 
7 maart in Nijkerk met als thema: ’Zonder Israël geen toekomst’. Het is goed ons te 
realiseren dat Israël geen notie is, maar een natie. Een concrete werkelijkheid dus waar de 
kerk vanuit dient te gaan. Het is een volk met een land en een goddelijke opdracht en welke 
die is kwam op deze landelijke dag in de drie lezingen naar voren. Rabbijn Evers sprak over 
de vraag ‘Hoe ziet Israël zichzelf?’. Prof. Den Heijer sprak over het thema ‘Zonder Israël is 
de kerk sprakeloos’. En de heer Jan Wesselink gaf ons inzicht in de praktische uitwerking 
van o.a. het werk van onze Stichting bij onze achterban, de classicale en plaatselijke 
commissies Kerk en Israël. Dit alles vond plaats in het ochtendprogramma. In de middag 
konden de deelnemers aan deze dag elkaar inspireren met het delen van de eigen 
plaatselijke ervaringen. De lezingen van die dag zijn te vinden op onze website. 
 
Voor de zomer moesten we vanwege gezondheidsredenen afscheid nemen van ons 
bestuurslid Meindert Leerling. Marja van den Beld is voorzitter geworden en de plaats van 
Meindert kon in september worden ingevuld door de heer Rijk Roelofse. 
 
Ons project ‘Seeds of Hope’ geraakte in een moeilijke fase. Met dhr. Feije Duim van 
KerkinAktie is hierover menigmaal overleg gevoerd. In het jaar 2015 kon € 8000,00 naar 
deze NGO worden overgemaakt, dankzij vele gulle gevers. Het project werd verlegd van 
Jeruzalem naar Jericho, naar een cultureel centrum aldaar, waar o.a. computerles voor 
vrouwen wordt gegeven. Ons is duidelijk geworden, dat KiA Sabeel blijft ondersteunen, 
hetgeen voor ons niet acceptabel is, daar Sabeel meer dan eens heeft laten weten dat ze het 
recht van Joden op een eigen staat niet openlijk en voluit erkent. In gesprekken met 
vertegenwoordigers van KiA is ons duidelijk gemaakt dat de PKN Sabeel blijft ondersteunen, 
omdat, zo oordeelt men, Sabeel een diaconaal project ondersteunt. Alsof Seeds of Hope 
geen diaconale doelen dient!  
Het blijkt dat binnen de PKN niet wordt onderkend dat de opdracht om de onopgeefbare 
verbondenheid met Israël gestalte te geven de basis vormt voor het kerkelijk handelen, ook 
het diaconale handelen en dus nooit ondergraven mag worden door  de steun aan Israël-
vijandige organisaties. 
 
In overleg met mw. prof. Houtman is gezocht naar mogelijkheden om PE toe te kennen aan 
de studieverloven van predikanten en dan in het aangestuurde deel. We blijven ijveren om 
dit te realiseren. 
 
Op 22 november van dit jaar hebben we onze jaarlijkse studiedag gehouden. Dit keer in de 
Grote Kerk van Den Bosch. Het thema luidde: ‘Erasmus was geen humanist!?’ Een actueel 
thema in het Erasmusjaar. 
In dit jubileumjaar bleef één opmerkelijk aspect van deze geleerde onderbelicht: zijn afkeer 
van Joden en het Jodendom. En dus is de vraag gerechtvaardigd: Was Erasmus wel een 
humanist? En hoe humaan was zijn humanisme? 
Prof. Hans Jansen hield de inleiding op deze dag vanuit zijn publicatie Protest van Erasmus 
tegen renaissance van Hebreeuwse literatuur’. 
De Erasmuskenner dr. ir. Fred Neerhoff sprak deze dag over ‘De Erasmusmythe’ en rabbijn 
dr. Tzvi Marx hield een inleiding over ‘Humaniteit in het Jodendom’.  
Ook deze lezingen zijn te vinden op onze website. 
 
In december is begonnen met de voorbereiding van de nieuwe landelijke dag in maart 2017. 
 
Hans Vermeulen (secr.) 
 


