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Het bestuur 
 
Het bestuur bestond uit: Kees Blok, Rien Wattel, Jan van der Kolk, Willemien Keuning, Hettie 
Oudelaar, Marijke Egelie, Hans van Alphen, Jan den Hertog, Johan van den Berg, Harmen Jansen, 
Marijke Gaastra, Kees Tinga, Igo Corbière 
Ghada Zeidan, Gied ten Berge en Harmen Jansen zijn betrokken maar maken vanaf eind 2016 niet 
meer de bestuursvergaderingen mee. 
Kees Blok werd benoemd tot voorzitter in beide Stichtingen. Hij heeft veel ervaring en kennis mede 
ook omdat hij voor Kerk in Actie waarnemer was in het EAPPI-programma van de Wereldraad van 
Kerken.  
 
Kairos-Sabeel Nederland 
 
Zoals in de vorige afzonderlijke jaarverslagen al aangekondigd zijn Kairos en Sabeel Nederland in 
2016 helemaal in elkaar gevlochten. Dat kostte natuurlijk energie maar levert ook veel energie op. 
Internationaal werd de waardering voor het samengaan uitgesproken. 
KSN had en heeft behoefte aan een visie, een ambitie, en daartoe heeft de voorzitter een aanzet 
gemaakt die nu (nog) aan het uitkristalliseren is. Zie elders op de website. 
 
Communicatie 
 
Het samengaan vraagt ook om een aangepaste manier van communiceren.  
De websites worden in één nieuwe vorm zichtbaar als KSN-website, en werd eind 2016 gerealiseerd. 
‘Uitweg’ blijft in papieren vorm bestaan, met een vernieuwde lay-out. 
Ook de digitale Nieuwsbrief  willen we blijven verzenden, maar het wreekt zich enigszins dat we in het 
bestuur daarvoor niet een ervaren communicatiedeskundige hebben.  
Cornerstone wordt via KSN digitaal en fysiek verstuurd. 
De Wave of Prayer wordt vertaald en op de website gepubliceerd. 
 
 
Spiritualiteit/inspiratie 
 
In september – binnen de vredesweek – hielden we een inspiratiedag in de Luth. Kerk in Utrecht met 
als thema “Gezocht een nieuwe route naar rechtvaardige vrede”, waar we met de deelnemers 
probeerden BDS meer in het vizier te krijgen. Een niet voor iedereen makkelijk onderwerp. Maar het 
blijft voor ons toch van groot belang; het Kairos document roept ons immers op dit type geweldloze 
acties te ondersteunen. Als sprekers waren o.a. aanwezig de Palestijnse christen Omar Haramy en de 
joodse Israeli Eldad Kisch. 
 
 
Theologiewerkgroep 
 
Binnen de werkgroep Theologie werd regelmatig overlegd over en gewerkt aan het vertalen van 
relevante literatuur. KSN financiert (mede) uitgaven. En rondom het verschijnen van een vertaling 
worden bijeenkomsten georganiseerd. 
Niet binnen dit kader, maar wel verwant, en dus ondersteund, was de uitgave van ‘Kom en zie. 
Nieuwe pelgrims in het Heilige Land”, geschreven door Gied ten Berge en gepresenteerd in het 
voorjaar in het Landelijk Diensten Centrum. Gied had hiervoor een interessant forum gecreeërd waar 
afgevaardigden van reisorganisaties deelnamen in het gesprek. Hopelijk een aanzet tot de ‘kom en 
zie’ formule die KSN promoot. 
 
Financiën 
 
Op de website is een overzicht te vinden betr. de financiën. Dit wijkt vanwege het samengaan van 
Sabeel en Kairos niet veel af van voorgaande jaren.  

Internationale bijeenkomsten 



Van belang is het om de bemoediging ook te vinden binnen de internationale bondgenootschappen. In 
Stuttgart en in Bethlehem werden deze contacten ook met veel enthousiasme onderhouden, het levert 
inspiratie op om te delen waar ieder mee bezig is. Het zijn deze ‘grassroots’ bijeenkomsten die ons 
laten doorgaan met het plannen van activiteiten, het uitnodigen van Palestijnen om hun noden en 
vreugden met ons te delen. Dat stond eind 2016 ook in het teken van het jaar 2017, het herdenken 
van 50 jaar bezetting. Door bestuursleden werd deelgenomen aan verschillende bijeenkomst in 
Engeland, Duitsland en Palestina. 

Gesprekken met verwante organisaties 

Met Kerk in Actie werd door KSN overleg gevoerd.  

De vereniging Vrienden van Tent of Nations is een natuurlijke partner voor ons. Als deze een 
bijeenkomst organiseert zijn we daarin in meer- of mindere mate betrokken, en is de aanwezigheid 
van Daoud Nassar een stimulans om de loyaliteit vorm te geven. 

Doc P  

Met docP werken we samen en we informeren elkaar, vooral op het terrein van BDS waarop zij veel 
expertise hebben. We onderhouden ook het contact via de Raad van Aangeslotenen waarin KSN is 
opgenomen.. 

Palestina Overleg 

Incidenteel is er contact met het Palestina Overleg, indien de actualiteit dat vraagt wordt er waar 
mogelijk gezamenlijk opgetrokken. De voorzitter neemt structureel deel aan dit overleg. 

We maken actief deel uit van De coalities inzake BDS, en Kinderen in de Knel. 


