
Vacature Kerk in Actie Israël en Palestina

Kerk in Actie geeft gestalte aan het gezamenlijke missionaire en diaconale werk van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Over de hele wereld én in Nederland steunt Kerk in 

Actie ruim 1000 lokale organisaties en kerken. De kerk als wereldwijd lichaam van Chris

tus is uitgangspunt; partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid zijn de sleutels.

Met het programma Bruggen Bouwen voert Kerk in Actie in Palestina 
en Israël het beleid uit van de synode van de Protestantse Kerk betref
fende het IsraëlischPalestijns conflict (2008). Het programma wordt 
vormgegeven binnen het missionaire programma van Kerk in Actie en 
is organisatorisch ondergebracht bij de afdeling Internationaal Pro
gramma van ICCO & Kerk in Actie.

De medewerker wordt verbonden aan twee partners van Kerk in 
Actie: de Jerusalem Stiftung van de Evangelische Kirche Deutschland 
(Redeemer Church) in het centrum van Jeruzalem en het Bethlehem 
Bible College in Bethlehem. Bij beide organisaties gaat het om een 
part time aanstelling waarbij het zwaartepunt ligt bij het Bethlehem 
Bible College. Samen is het een volledige aanstelling.

Lees hier de complete vacaturetekst

Nederlandse economie nauw verweven met 

illegale nederzettingen in Palestina. 

Uit onderzoek van het bureau Profundo is gebleken, dat een relatief groot aantal 

producten uit Israël in werkelijkheid komt uit illegale nederzettingen in bezette 

gebieden. Het is vaak erg lastig om na te gaan wat de werkelijke herkomst is. 

Nieuws
kairospalestina.nl



'Mijn zusje, de soldaat: jij en ik, samen 

veranderen we de wereld'. 

Een interessant standpunt van een cineaste die ziet hoe haar 'kleine' 

zusje meer en meer deel van de PR van het Israëlische leger wordt, 

tijdens haar militaire diensttijd. 

Hun vader is geboren en getogen in Israël en heeft in diensttijd zelf 

van grote afstand met houwitsers  de vijand bestookt. Hij meldt dat 

hij nooit door hem veroorzaakte slachtoffers heeft gezien, maar is zo 

eerlijk te stellen dat er door zijn toedoen zeker doden moeten zijn 

gevallen. 

De vader 'vlucht' nu naar Nederland omdat hij met de instelling van 

veel landgenoten niet meer kan leven: 'Ik ben inmiddels bereid om op 

(extreme) kolonisten te schieten omdat zij het land uiteen doen vallen'.

'Mijn zusje, de soldaat' is een documentaire van Dikla Zeidler, een 

filmmaakster van IsraëlischNederlandse huize. Zij heeft vanwege 

haar Nederlandse connectie haar dienstplicht niet vervuld. Haar 

jongere zusje maakt de keuze dat wel te doen. 

Dikla Zeidler registreert welke spanningen dat voor dat het gezin 

oplevert en hoe het hen beïnvloedt. Maar ook hoe haar idealistische 

zusje langzamerhand deel wordt van een groot apparaat en haar 

ideële veren verbleken.

Verklaring Kairos Palestine inzake de 

ontvoering van twee Syrische bisschoppen 

op humanitaire missie in Syrië

Bethlehem 21 mei 2013. 

Kairos Palestine, een groep van Palestijnse 

christenen die coauteurs zijn van het document 

'A Moment of Truth' veroordeelt de ontvoering 

van twee bisschoppen in Syrië, evenals de manier 

waarop een dergelijke handeling schade 



berokkent aan het streven naar vrede 

en stabiliteit in een land dat al zo geteisterd is 

door geweld.

De bisschoppen, Aartsbisschop Mar Gregorios Yohanna Ibrahim van 

de SyrischOrthodoxe kerk en Metropoliet Boulos Yaziji van de 

Griekse Orthodoxe kerk, zijn ontvoerd op 20 April 2013 in 

noordelijk Syrië; ze waren op een humanitaire missie om te 

onderhandelen over de vrijlating van twee priesters die in februari 

waren ontvoerd. Sinds hun arrestatie is er bijna geen informatie naar 

buiten gekomen over hun welzijn en verblijfplaats.

Kairos Palestine doet een beroep op de ontvoerders om zorg te dragen 

voor de gezondheid en de veiligheid van de bisschoppen. En in de 

naam van het mededogen en de gerechtigheid die de kern vormen van 

zowel de christelijke als islamitische beginselen, in naam van de Al

Aqsa Moskee en de Geboortekerk, roepen wij op tot vrijlating van de 

bisschoppen.

Deze ontvoering tart de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden van de gegijzelde personen. Maar de ernst van deze situatie 

gaat verder dan de personen zelf: Syrië wordt verscheurd door zowel 

interne conflicten, als door die, die van buitenaf opgelegd zijn. Oog in 

oog met het bloedige geweld, vreest Kairos Palestine dat 

godsdiensttwisten en talrijke politieke belangen die gemanipuleerd 

worden door andere landen en hun agenda’s, zullen verhinderen dat 

de wortels van de gerechtigheid en democratie zich versterken.

In Syrië voeren vandaag nietSyrische groepen bij honderden hun 

eigen gevechten, en vele regionale en internationale mogendheden 

tolereren, steunen en bevorderen zelfs het deelnemen aan 

het bloedvergieten, als een manier om hun eigen aanspraken na te 

jagen. De mensen zelf, met inbegrip van tot de christenen, maar zij 

niet alleen, zijn degenen die de prijs voor zulk mensonterend 

bedrog betalen. Veel christenen zijn Syrië ontvlucht, zoals dat gebeurt 

in de hele regio.

Alle conflicten en geweld in Syrië moeten worden gestopt. Syriërs 

moeten hun crises aan een ronde tafel oplossen; alle internationale 



interventies moeten zo werken dat ze die doelstelling ondersteunen, 

en ze mogen er geen belemmeringen voor opwerpen. Aangrenzende 

landen mogen niet langer toestaan dat buitenlandse strijdkrachten 

Syrië binnen gaan en er hun gevechten bij volmacht voeren.

Als Palestijnen, als christenen en als Kairos Palestine spreken wij 

onze diepste solidariteit uit met de gerechtvaardigde eisen van het 

Syrische volk voor hervormingen, gerechtigheid, 

mensenrechten, democratie en waardigheid, maar binnen een 

Verenigd Syrië en zonder opgelegde agenda's van buitenaf. We 

dringen aan op de snelle vrijlating van de gevangen genomen 

bisschoppen, en we roepen op tot veiligheid en het welzijn van alle 

Syriërs, van wie de levens op zoveel manieren eveneens gegijzeld zijn 

door dit gewelddadige conflict.

Meer informatie:

Arabische Christenen houden hoop in 

hopeloze situaties

"We hebben hier geen ghettomentaliteit, ook geen 

minderwaardigheidscomplex en stellen ons ook niet afhankelijk op," 

zei bisschop dr. Munib A. Younan. "We hebben altijd, als Arabische 

Christenen, in de maatschappij gefunctioneerd, loyaal aan onze 

vaderlanden en hoop gebracht in hopeloze situaties."

xxxxx

xxxxx

Als Palestijnse Christen van de EvangelischLutherse kerk in Jordanië 

en het Heilige Land sprak Younan op de gemeenschappelijke confe

rentie van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in het 

MiddenOosten over de Christelijke aanwezigheid en haar getuigenis 

in het MiddenOosten, die op 22 mei in Beiroet, Libanon, werd gehou

den.



xxxxx

In zijn toespraak zei Younan dat het hervormingsproces het hart van 

iedere Arabische Christen en iedere Christen uit het MiddenOosten 

harder doet kloppen. Zij zullen niet stoppen met hopen totdat zij het 

MiddenOosten zien veranderen in overeenstemming met de waarden 

die Arabische Christenen koesteren.

xxxxx

Hij benadrukte vooral het belang van een sterker engagement tussen 

Christenen en Moslims. "Natuurlijk is de dialoog belangrijk, maar het 

is niet genoeg. We hebben volledig engagement nodig, met alle 

monotheistische religies, vooral met de Moslims," zei hij.

xxxxx

"We moeten samen optrekken met onze Moslimburen inzake de 

scheiding van kerk en staat. We moeten pleiten voor gelijkheid voor 

alle burgers, met dezelfde rechten en plichten, die kunnen worden 

gewaarborgd door stabiele en veilige staten met een betrouwbaar 

rechtssysteem."

xxxxx

"We strijden voor deze waarden om pluriforme samenlevingen op te 

kunnen bouwen waarin alle verschillende groepen worden 

gerespecteerd. Daarom weigeren wij vandaag de dag ingedeeld te 

worden in sekten, stromingen of religieuze groeperingen," vervolgde 

Younan. "Dit is niet alleen een politieke kwestie, maar een principe 

dat is ontstaan vanuit ons geloof dat alle mensen kinderen van God 

zijn."

xxxxx

Younan erkende de vitale rol die die de Raad van Kerken in het Mid

denOosten heeft gespeeld bij het ontwikkelen van een bruikbaar 'in

traChristelijk' engagement, inclusief de betrokkenheid van de 

Evangelische familie.

xxxxx



Younan, die ook voorzitter  is van de Lutheran World Federation, zei 

dat kerken in de Arabische wereld meer verbondenheid nodig hebben 

met de wereldkerk, vooral in het Westen. "Soms uiten we onze teleur

stelling over kerken en daarmee verbonden organisaties uit het Wes

ten. We zijn moe van hun preken. We willen actie," zei hij.

xxxxx

"Het is waar dat de kerken in het MiddenOosten verantwoordelijk

heid dragen om aan deze relaties te werken. Maar het is ook de ver

antwoordelijkheid van het Westen om ons niet  in de steek  te  laten," 

voegde hij eraan toe.

xxxxx

Referend aan het IsraëlischPalestijnse conflict noemde Younan oecu

menische  initiatieven  zoals  het  'Ecumenical  Accompaniment  Pro

gramme  in Palestine and  Israel'  van de Wereldraad van Kerken, het 

'Palestine  Israel  Ecumenical  Forum',  maar  ook  het  'Kairos  Palestine 

document', waarbij hij opmerkte dat het had geholpen om een geza

menlijk actieplan te ontwikkelen om Palestijnse Christenen te helpen 

om voor zichzelf op te komen tegen de Israëlische bezetting.

xxxxx

"Een  van  de  politieke  gevolgen  daarvan  is  de  illegale  Israëlische 

bezetting. Als dit probleem is opgelost, kunnen vele andere conflicten 

ook worden beëindigd."

xxxxx

"Daarom vragen wij alle kerken in het MiddenOosten en in de wereld 

om de  status  van  Jeruzalem,  de moeder  van  alle  religies  en  de  stad 

van Christus' kruisiging en wederopstanding, op de agenda te zetten," 

verklaarde Younan.

xxxxx

Hij  concludeerde  dat  de  huidige  uitdagingen  in  het  MiddenOosten 

een 'Kairosmoment' zijn voor Christenen. "Het is een kans voor ons 

om  de  wereld  eraan  te  herinneren  dat  de  conflicten  in  het  Midden

Oosten niet religieus van aard zijn. We weten dat geen enkele religie 



in de wereld het monopolie op extremisme heeft en dat meerdere vol

keren in staat zijn tot geweld."

xxxxx

"De  toekomst van Arabische Christenen  ligt niet  in oorlog voeren of 

bezettingen, maar in het participeren  in onze samenlevingen als een 

integraal onderdeel van onze volkeren, getuigenis gevend tijdens alles 

wat op ons afkomt, naast al onze buren," voegde Younan eraan toe.

xxxxx

Vandalisme op een Christelijke heilige plaats

In de vroege ochtend van vrijdag 31 mei ontdekten Israëlische ambte

naren dat vandalen een van Jeruzalems bekendste kerken, de Dormi

tion Abdijkerk,  hadden  beschadigd. Men  gelooft  van  oudsher  dat  op 

deze  plaats de Maagd Maria  is  gestorven. Deze  kerk werd  ruim  een 

eeuw geleden  gebouwd en  is  een  van de belangrijkste  gebedshuizen 

van de Orde der Franciscanen in het Heilige Land.

xxxx

xxxx

Net buiten de oude stadsmuur Zion Gate laten foto's van de kerk anti

Christelijke  slogans zien  in het Hebreeuws, de naam van een  recent 

door de Israëlische regering ontmantelde buitenpost op de West Bank 

en de kreet 'Price Tag' (prijskaartje), geschilderd op de muren van de 

kerk.  Soortgelijke  zinsneden werden  al  eerder  op  kerken,  kloosters, 

moskeeën en huizen aangebracht, door Joodse extremisten die zeiden 

dit te doen uit wraak voor de ontmanteling van hun nederzettingen in 

opdracht  van  de  Israëlische  regering.  Het  is  naar  verluidt  al  de 

tweede keer sinds oktober 2012 dat de Dormition Abdijkerk is aange

vallen door extremisten.

xxxx

Het  Latijns  patriarchaat  in  Jeruzalem  veroordeelde  de  actie  en  Bis

schop Shomali, Patriarchaal vicaris voor Jeruzalem, zei in het dagblad 



Haaretz: "dat voorlichting het antwoord is om racistische acties zoals 

deze te voorkomen. Het is absoluut noodzakelijk dat deze vormen van 

vandalisme  worden  gestopt,  door  beter  onderwijs  aan  jongeren, 

vooral op school."

xxxx

xxxx

Is Israël een staat ‘als alle andere' en het 

zionisme ‘achterhaald’? 

Régis Debray: "Brief aan een Israëlische vriend"

Op donderdagavond 29 mei 2013 vond in De Nieuwe Liefde in Amster

dam een forum plaats naar aanleiding van het boek van de filosoof 

Régis Debray, "Brief aan een Israëlische vriend". Debray, zelf niet 

joods, richt zich in dit pamfletachtige boek tot zijn Israëlische en 

linkszionistische vriend de historicus Elie Barnavi. 

Voor het meinummer van het magazine van De Nieuwe liefde schreef 

Gied ten Berge kort daarvoor een recensie over het boek.

In het forum lieten onder meer Janneke Stegeman, Ghada Zeidan en 

Gied ten Berge hun licht schijnen op de vragen die hen over het boek 

waren voor gelegd.

Tekst Janneke Stegeman

Brief aan Minister Timmermans

Zijne Excellentie Minister F. Timmermans,

Minister van Buitenlandse Zaken,

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

xxxxx

Zeer geachte Heer Timmermans,

xxxxx



Binnenkort  vertrekt  u  voor  het  eerst  als minister  van  Buitenlandse 

Zaken naar Israël en Palestina.

xxxxx

xxxxx

U  bent  in  het  verleden  als  Tweede  Kamerlid  opgekomen  voor  een 

duurzame  en  rechtvaardige  vrede  in Israël/Palestina  en  voor  de 

verdediging van mensenrechten in de regio. Nu bezoekt u het gebied 

en de regio vanuit een andere positie, waarbij we verwachten, dat u 

zich  ook  in  uw  huidige  hoedanigheid  zult inzetten  om  belangrijke 

onderwerpen  die  werkelijke  vrede  tussen  Israël  en  Palestina  in  de 

weg staan aan de orde te stellen bij uw gesprekspartners.

xxxxx

Kairos  Palestina  is  een  beweging  die  in  15  landen  stem  geeft  aan 

Palestijnse christenen. De beweging heeft zijn kern  in Betlehem. Wij 

vormen  de  Nederlandse  steungroep.  Wij  willen  stem  geven 

aan Palestijnse  christenen,  zelfstandig  nadenken  over  hun moeilijke 

situatie  en  met  hen  zoeken  naar handelingsperspectieven.  Daarbij 

willen  wij  de  bewustwording  over  de  werkelijkheid  in  Israël 

en Palestina  nadrukkelijk  in  de  Nederlandse  kerken  en  samenleving 

nadrukkelijk  stimuleren en  ook daarvoor  handelingsperspectieven 

aanreiken.

xxxxx

De 'religisering' van de tegenstellingen in het Nabije Oosten, ook die 

binnen  de  IsraëlischPalestijnse context  baart  ons  zorgen.  Veel 

tegenstellingen  worden  in  toenemende  mate  vertaald  in 

religieuze begrippen,  terwijl  de  oorzaken  vrijwel  steeds  elders 

gezocht  moeten  worden.  Onder  meer  recente kidnappingen  van 

priesters en bisschoppen in Syrië laten dit zien. Immers, van oudsher 

leven in veel landen in het midden oosten christelijke minderheden in 

vrede  tussen  de  meerderheid  van  moslims.  Dat was  vóór  1948  ook 

met veel Joden het geval. De bezetting van de Westbank is natuurlijk 

geen  religieus fenomeen,  maar  de  religieusculturele  gelaagdheden 

lijken in het denken en handelen van mensen wel steeds vaker een rol 

te spelen. Dat is niet in het belang van religieuze minderheden, zoals 

de christenen. Niet binnen Israël en niet binnen Palestina. Palestijnse 

christenen zijn daar  in grote meerderheid volstrekt solidair met hun 

islamitische landgenoten.

xxxxx



Daarbij  komt  dat  het  actief  ondermijnen  van het  perspectief  op  een 

twee  statenoplossing  nog  geen ander  perspectief  oplevert. Het  is  de 

vraag  of  dat  er  is.  In  onze  kring  wordt  er  wel  gereflecteerd  op 

deze schuivende  realiteit,  waarbinnen  ieder  perspectief  wel  een 

illusie  lijkt  te  zijn  geworden.  Mede  daarom willen  we  opnieuw 

nadenken  over  het  vraagstuk  van  nationalisme  en  religie  in  de 

context  van  Israël  en Palestina.  Religies  zouden  ook  vanuit  de 

Europese  politiek  meer  aangesproken  moeten  worden  op 

hun belangrijke, verbindende potentieel. Het lid van onze werkgroep, 

de  VU  theologe  Janneke  Stegeman zei  hierover  tijdens  een 

discussieavond in De Nieuwe Liefde op 29 mei jl. n.a.v. het boek van 

Regis Debray 'Aan een Israelische vriend'.

xxxxx

"Debray  heeft  …  oog  voor  het  positieve,  samenbindende  potentieel 

van religie. Zie Kairos en Rabbis for Human Rights. In die lijn zou ik 

pleiten  voor  een  positie  voorbij  nationalisme,  waarin  Joods

Israëlische en Palestijnse identiteit elkaar niet uitsluiten. Het lijkt me 

dat niet alleen in die context, maar mondiaal gezien nationalisme een 

dubieuze  verlegenheidsoplossing  is  voor  de  vraag  hoe  collectieve 

identiteit vorm te geven en hoe land en hulpbronnen te verdelen." Ze 

herinnerde aan Israëlische en Palestijnse denkers als Ammiel Alcalay, 

Sari Nusseibeh e.a. die vandaag voorzetten doen voor het ontwikkelen 

van een nieuwe, inclusieve 'Levantijnse' identiteit.

xxxxx

Gied ten Berge, ook lid van onze werkgroep en voorzitter van SIVMO 

zei bij die gelegenheid: "De strijd tegen de Israëlische bezetting is op 

zich geen religieus conflict, maar je kunt ook niet zomaar zeggen dat 

religie er geen rol  in speelt. De staat Israël  is theologisch, historisch 

en politiek een te gelaagd en complex fenomeen, om het 'een staat als 

alle andere'  te noemen.  Israëli zijn ook niet zomaar een volk, gezien 

de  heel  diverse  joodse  en  de  grote  nietJoodse  minderheid.  En  de 

Thora  die  in  Israël gebruikt  wordt  voor  quasinationale 

geschiedschrijving,  is  evengoed  een  bron  van  twee  andere 

religies: christendom  en  islam. Desondanks  is  er  nu wèl  een  'nieuw 

volk' ontstaan!  'Nieuw', want niet alle joden zijn  Israëli, en niet alle 

Israëli  zijn  joden.  Er  ligt  daarom  een  opdracht,  ook  aan  ons 

Europeanen, tot vernieuwend denken over de toekomst voor dit Land 

(Israël en Palestina) en hun veelkleurige bevolkingsgroepen. Niet één 



of  twee  staten  is  voor  mij  daarom  de  beslissende  vraag,  maar  wat 

voor staat of staten dat zullen worden."

xxxxx

Vanuit  deze  achtergrond  is  onze  eerste  vraag  aan  u,  om  in  uw 

gesprekken  het  nadenken  over  wat mensen  bindt  of  zou  kunnen 

binden,  het  zoeken  naar  een  gemeenschappelijke  identiteit  en 

gedeelde waarden aan te moedigen.

xxxxx

In de tweede plaats: om het op te willen nemen voor geweldloze vorm 

van  verzet,  die  vragen  om nieuwe  grensoverschrijdende 

perspectieven.  In  dit  verband  vinden  wij  het  zeer  verontrustend 

dat Israëlische vredes  en mensenrechtenactivisten die actief  zoeken 

naar  perspectieven  voor  vrede  en  zich uitspreken  voor  boycot  van 

producten  van  illegale  settlements,  waar  het  exclusivisisme  hoogtij 

viert, door de staat Israël met vervolging worden bedreigd. Spreekt u 

alstublieft  met  de  Rabbi’s  for  Human Rights,  Beth’selm,  Parents 

Circle, Breaking the Silence, enzovoorts.

xxxxx

In  de  derde  plaats:  wilt  u  helpen  ook  de  beknelde  positie  van 

Palestijne  christenen binnen  Israël  en  in de bezette gebieden aan de 

orde  te  stellen.  Ook  hun  geweldloze  strijd  verdient  onze  erkenning. 

We  zouden het  toejuichen  als  u  een  gesprek  zou willen  voeren met 

hun  vertegenwoordigers,  zoals  Rifat  Kassis, coördinator  Kairos  in 

Bethlehem.  Wij  denken  dat  zij  belangrijke  hoeders  zijn  van  het 

geweldloze  denken en  handelen  onder  Palestijnen.  Dat  neemt  niet 

weg dat u ook uw contacten zou moeten zoeken met religieuze leiders 

onder  de  Palestijnse  moslims,  waarmee  Kairos  Palestine  overigens 

goed samenwerkt.

xxxxx

Desgewenst  helpen  wij  u  graag  bij  eventuele  bemiddelingen  voor 

gesprekken.  Na  uw  bezoek  zijn  wij bijzonder  benieuwd  naar  uw 

ervaringen en conclusies.

xxxxx

Met vriendelijke groet,

xxxxx

Jan van der Kolk

Voorzitter Kairos Palestina Nederland

xxxxx

xxxxx



Palestijnse dans- en muziekgroep in 

Nederland

Deze week is een dans- en muziekgroep van Palestijnse jonge-

ren, Dabka, uit Beit Sahour in Nederland te gast. 

xxxx

xxxx

Ze gaven op 2 juni jl. een wervelend optreden bij de officiële opening 

van de nieuwe Pauluskerk in Rotterdam, in aanwezigheid van honder

den gasten, waaronder burgemeester Aboutaleb. 

xxxx

De Pauluskerk in Rotterdam en de PAIS werkgroep Rijnmond onder

houden al 25 jaar goede banden met de Lutherse Kerk in Beit Sahour, 

een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever bij Bethlehem.

xxxx

Het bezoek was ook aanleiding om met een vertegenwoordiging van 

de Kairos werkgroep in Nederland te spreken over de moeilijke 

omstandigheden waaronder deze jongeren moeten leven, vanwege de 

bezetting van hun land.

xxxx

Hun dominee, Ashraf Tannous, vertelde onder andere dat de druk op 

de jongeren om te emigreren heel groot is, gezien de grote beperkin

gen voor hun toekomst in Palestina.

xxxx

Daardoor wordt het aantal christenen in Palestina elke dag kleiner. 

Dat terwijl zij de afstammelingen zijn van de mensen die de woorden 

van Jezus van hemzelf hoorden, maar die steeds minder ruimte krij

gen om in hun eigen land te blijven wonen.  

xxxx



Toch blijven zij daar met hart en ziel en hun geloof verder leven, voor hun 

toekomst.

xxxx

xxxx

Foto: openingpauluskerk.nl.

Like onze regelmatig ge-update 

Facebookpagina

Kairos Palestina Nederland heeft een Facebookpagina waarop regel

matig nieuws te vinden is. Liken / Vrienden worden?! 

PERSBERICHT: brief aan minister 

Timmermans

Geachte redactie,

xxxx

xxxx

Socioloog en theoloog Gied ten Berge stelt: 'De Thora die in Israël gebruikt wordt voor 

quasi-nationale geschiedschrijving, is evengoed een bron van twee andere religies: 

christendom en islam.' Het is zaak dat minister Timmermans zich inzet voor 'een 

opdracht, ook aan ons Europeanen, tot vernieuwend denken over de toekomst 

voor dit Land - Israël en Palestina- en hun veelkleurige bevolkingsgroepen'.

xxxx

Kairos Palestina verzoekt de minister te spreken met geweldloze vredes- en 

mensenrechtenactivisten als Rabbi's for Human Rights, Beth'selm, Parents Circle en 

Breaking the Silence en bemiddelt voor de minister graag in gesprekken met hen.

xxxx

In het bijzonder vraagt Kairos Palestina NL aandacht voor de beknelde positie van 

Palestijne christenen binnen Israël en in de bezette gebieden. Ook hun geweldloze 

strijd verdient Nederlandse erkenning. 

xxxx

Kairos Palestina NL zou een gesprek toejuichen met hun 

vertegenwoordigers, zoals Rifat Kassis, coördinator Kairos in Bethlehem. Zij 



zijn belangrijke hoeders van het geweldloze denken en handelen onder Palestijnen. 

Ook zou de minister contacten moeten zoeken met religieuze leiders onder de 

Palestijnse moslims, waarmee Kairos Palestine overigens goed samenwerkt.

xxxx

Kairos Palestina NL verneemt na het bezoek door de minister van hem graag zijn 

ervaringen en conclusies.

xxxxx

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gied ten Berge, Kairos Palestina 

Nederland, via onze contactpagina.

xxxx

xxxxx-------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto's: Janneke Stegeman (boven) en Gied ten Berge (onder), IgoConsult.nl.

Rapport Vrede verhandelen 

'Vrede verhandelen. Hoe Europa bijdraagt aan illegale nederzettingen' 

 is een indringend rapport van 22 Europese kerkelijke organisaties die 

stelling nemen tegen de manier waarop Europese bedrijven profiteren 

van de illegale nederzettingen in bezet Palestina.

xxxxx

xxxxx

In het voorwoord schrijft Hans van den Broek, gewezen minister van 

Buitenlandse  Zaken  van  Nederland  (19821993)  en  voormalig 

EUCommissaris voor Externe Relaties (19931999): 

xxxxx

"Dit baanbrekende rapport stelt voor op welke manier de EU dit kan 

doen. Het wijst op concrete maatregelen die de EU en haar 27 lidsta

ten zouden moeten aannemen om de geloofwaardigheid van de Euro

pese  standpunten  te  herstellen  en  het  nederzettingenbeleid  in  te 

dammen.

xxxxx



Deze maatregelen zijn een ernstige overweging waard op het hoogste 

niveau.

xxxxx

Ik ben van mening dat deze maatregelen, die enkel gericht zijn op de 

onwettige nederzettingen buiten  Israëls erkende grenzen, geen anti

Israëlische  agenda  vormen.  Integendeel,  in  overeenstemming  met 

het internationaal recht moet de handhaving van de tweestaten oplos

sing worden beschouwd als een bijdrage  tot de veiligheid en wettig

heid van Israël."

xxxxx

Download hier het hele rapport.

xxxxx

Arabische christelijke rol belangrijker dan 

ooit

De  Lutherse  Bisschop  Munib  A.  Younan  vindt  de  rol  van  Arabische 

Christenen  in  het  MiddenOosten  vandaag  “belangrijker  dan  ooit 

tevoren”. De Palestijnse bisschop die voorzitter  is van de 70 miljoen 

leden tellende Lutherse Wereldfederatie (LWF), zei dit vorige maand 

op een grote interkerkelijke bijeenkomst in Denemarken.

Christenen zijn bruggenbouwers

"Ik geloof dat de Arabische christenen in het MiddenOosten een cru

ciaal evenwicht in onze samenleving helpen handhaven. Zij zijn brug

genbouwers,  makelaars  van  gerechtigheid,  verdedigers  van  de 

mensenrechten,  van  gender  gelijkheid  en  het  belangrijkste:  zij  zijn 

vredestichters”, aldus de LWF voorzitter.

Volgens Lutheran World Information hield  Younan  zijn  toespraak 

afgelopen maand mei in de noordelijke Deense stad Aalborg. De Pales

tijnse bisschop die theologie in Finland studeerde, sprak in de Evan

gelischLutherse kerk tijdens de Deense Kerkendagen, die het grootste 

interkerkelijke  evenement  in  het  land  vormt  en dat  om de drie  jaar 

gehouden wordt.

Terugvorderen van het geloof



Younan die leider is van de EvangelischLutherse kerk in Jordanië en 

die van het Heilige Land, zei dat het "terugvorderen van het geloof als 

een drijvende kracht voor rechtvaardigheid, vrede en liefde een van 

de grote uitdagingen van de 21ste eeuw zal worden”.

"We moeten ervan overtuigd worden dat géén godsdienst een mono

polie heeft op haat of extremisme en dat we allemaal  christenen, 

moslims, joden – even verantwoordelijk zijn en evenzeer geroepen 

zijn tot samenwerking, om te proberen de gemeenschappelijke, posi

tieve waarden van liefde, mededogen, rechtvaardigheid en vrede na te 

jagen", aldus Younan.

Younan noemde de Council for Religious Institutionsdie echt verschil 

maakt. In de Raad werken christelijke, joodse en islamitische leiders 

samen om in het Heilige Land het interreligieuze begrip en de samen

werking te bevorderen. In de afgelopen maanden heeft de Raad bij

voorbeeld geanalyseerd hoe negatief de beeldvorming is over “de 

ander” in Palestijnse en Israëlische schoolboeken en geconcludeerd 

dat dat te wijten is aan twee tegenstrijdige verhalen, waarin de waar

den van coexistentie ontbreken.

Voor niemand is er een exclusief recht op Jeruzalem

Younan merkte op dat de respectievelijke schoolboeken de toegang tot 

de heilige stad Jeruzalem als “een exclusief recht voor zichzelf” clai

men. "Hoe kunnen we hopen dat onze kinderen in vrede zullen leven, 

als wij niet de zaden van hoop in hen planten als ze jong zijn? Ons 

doel moet zijn om de leerboeken meer inclusief te maken, zodat de 

kinderen zullen opgroeien met kennis van zaken en met respect voor 

het geloof en de gebruiken van hun buurman”, zei Younan.

Vanuit de kerk werd de bisschop gevraagd, hoe de kerk in Denemar

ken christenen in de Arabische wereld het beste kan steunen. "U kunt 

ons niet helpen door ‘voor Israël’ of ‘voor Palestina’ te zijn, maar 

doordat u vóór vrede, gerechtigheid en waarheid bent. U moet ons 

niet helpen tégen anderen. Help ons alleen christenen te blijven in 

onze eigen samenleving. Op het moment dat het MiddenOosten over

kookt en in een crisis verkeert, is het belangrijk voor ons om de steun 

van Westerse christenen te ervaren", aldus Munib Younan.

Kom en zie het onrecht!

Younan drong er bij zijn publiek op aan te bidden voor christenen in 

het MiddenOosten en om een bezoek aan de regio te brengen: "Kom 

en bezoek ons in onze kerken. Het is fantastisch voor kerken in het 

MiddenOosten om te ervaren dat christenen die afkomstig zijn uit 

westerse landen de onrechtvaardigheid in ogenschouw nemen. U kunt 



dan samen met ons bidden en deelnemen aan het leven en de activi

teiten van onze kerken".

VN: Israel martelt Palestijnse kinderen

Het VNComité voor de Rechten van het Kind meldt in een donderdag 

20 juni jl. uitgebracht rapport dat Israël de rechten van Palestijnse 

kinderen schendt door hen te martelen in de gevangenis en zelfs als 

menselijk schild te gebruiken. Het rapport doet verslag over de peri

ode van 2002 tot 2012.

xxxxx

xxxxxx

Ook hebben de kinderen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden 

onvoldoende toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en schoon 

drinkwater. 

xxxxx

Stenen gooien is meestal de reden waarom volgens het comité 

Palestijnse kinderen door Israël worden opgepakt. De maximumstraf 

hiervoor is 20 jaar cel. De verhoren van deze kinderen vinden vaak 

plaats in het Hebreeuws, een taal die ze meestal niet spreken. Ook 

bekentenissen die ze moeten ondertekenen zijn vaak in het 

Hebreeuws.

xxxxx

Israël beschouwt het rapport als oud nieuws. 'Als iemand politiek 

kwaad wil spreken over Israël door simpelweg oude informatie te 

herhalen, dan is dat niet belangrijk', aldus een woordvoerder van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken.

xxxxx

Lees hier het volledige rapport.



Timmermans zet Palestijnse kinderrechten 

op de agenda

De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische 

gevangenschap complimenteert de Minister van Buitenlandse Zaken Frans 

Timmermans dat hij de ernstige schending van de rechten van Palestijnse 

kinderen door Israël op de agenda heeft gezet tijdens zijn bezoek aan het 

land eerder deze maand. 

xxxxx

Voorafgaand aan het bezoek van Timmermans stuurde de Coalitie de minister 

een brief met het verzoek een aantal punten van zorg over te brengen, 

waaraan de minister gehoor heeft gegeven i. 

xxxxx

De Coalitie roept minister Timmermans op om concrete vervolgstappen te 

zetten richting de Israëlische regering en binnen EU-verband om de rechten 

van Palestijnse kinderen te waarborgen. Het is van groot belang Israël te 

blijven aanspreken op zijn verantwoordelijkheden en plichten zoals ook 

vastgelegd in het door Israël in 1991 geratificeerde VN-Verdrag voor de 

Rechten van het Kind.

xxxxxxxxxxx

Vorige week, op 20 juni, heeft het VN-Comité voor de Rechten van het 

Kind  uitgebracht over misstanden rond de arrestatie en detentie van Pales-

tijnse kinderen, in navolging van een eerder UNICEF-rapport. Het Comité con-

cludeert onder meer dat het Israëlische leger Palestijnse kinderen in Palestina 

martelt en als menselijk schild gebruikt. 

xxxxx

xxxxxxxxxx

De Nederlandse Coalitie van Palestijnse kinderen in Israëlische 

gevangenschap roept Timmermans en de Nederlandse regering op om 

actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de rechten van deze kin

deren beschermd zullen worden. De Coalitie roept op tot vijf eenvou

dige en praktische maatregelen om de situatie van Palestijnse 

kinderen tijdens arrestatie en detentie te verbeteren:

xxxxxxx



Alle kinderen moeten vóór hun verhoor een onafhankelijke advocaat kunnen 

raadplegen - iets waar Israëlische kinderen ook recht op hebben;xxxxxx

ouder Alle kinderen moeten het recht hebben begeleid te worden door een 

tijdensondervraging - iets waar Israëlische kinderen ook recht op hebben;

xxxxxxx

Alle verhoren moeten audiovisueel worden opgenomen, waarmee 

bescherming geboden wordt aan zowel het kind als de ondervrager;

xxxxxx

Er mag geen sprake meer zijn van de arrestatie van kinderen in het midden 

van de nacht;

xxxxxx

Er moet een einde komen aan de eenzame opsluiting van kinderen.

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Kom in actie voor Palestijnse kinderen

xxxx

xxxxx

xxxx

Stuur deze kaart per post of via  op aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Frans Timmermans.xxxxx

Wilt u liever een of meer kaarten om per post sturen, stuur dan een 

email naar , met het gewenste aantal, uw naam en adres.

xxxxx

Stuur dit bericht alstublieft door. Voor meer informatie over onze campagne 

en de PDF van de briefkaart: 

Palestijnse christenen misten aartsbisschop

Christelijke gemeenschappen zijn teleurgesteld dat Justin Welby hen niet 

bezocht tijdens zijn eerste reis naar het Heilige Land sinds zijn aantreden

xxxxx

xxxxx

Palestijnse christenen hebben hun teleurstelling geuit dat de aartsbisschop van 

Canterbury tijdens zijn eerste reis naar het Heilige Land sinds zijn aantreden, 



niet hun belegerde gemeenschappen heeft bezocht om solidariteit met hen te 

tonen.

xxxxx

xxxx

Welby, het hoofd van de Anglicaanse kerk wereldwijd, reisde door de impone-

rende scheidingsmuur tussen Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever om don-

derdag 27 juni in Ramallah een Anglicaans medisch centrum te openen. Maar in 

zijn driedaagse schema was geen rekening gehouden met een bezoek aan Beth-

lehem en de omliggende dorpen, waar christelijke gezinnen lijden onder ern-

stige economische tegenspoed die het gevolg is van de barrière. Velen hebben 

het Heilige Land verlaten.

xxxxx

"Palestijnse christenen hadden een toegenegen belangstelling van één van de 

belangrijkste christelijke leiders in de wereld verwacht," zei Xavier Abu Eid, een 

Palestijnse ambtenaar. "Het christendom is in Palestina ontstaan en de volgelin-

gen van Jezus Christus lijden daar. Deze mensen verwachten iets meer."

xxxxx

Hanan Ashrawi, een veterane in de Palestijnse politiek en zelf een Anglicaanse, 

zei dat de aartsbisschop "zijn hand had moeten uitsteken naar Palestijnse chris-

tenen. Hij had de mensen moeten ontmoeten en met ze praten over de enorme 

invloed die de bezetting en de inbeslagname van hun land op hun leven heeft."

xxxxx

Volgens zijn woordvoerder was de solidariteit met christelijke gemeenschappen 

in de regio een van de belangrijkste doelstellingen van Welby’s bezoek. Maar 

het schema liet een aanvullend bezoek aan Bethlehem niet toe.

xxxxx

Christelijke gezinnen in het dorp Beit Jala, in de buurt van Bethlehem, voeren 

een juridische campagne omdat ze tegen het tracé van de muur zijn, die de 

mensen in hun land dreigt te verdelen en de monniken van het klooster Cremi-

san afsnijdt van de lokale gemeenschap.

xxxxx

Het hoofd van de rooms-katholieke kerk in Engeland, de aartsbisschop van 

Westminster Vincent Nichols, heeft wel zijn steun uitgesproken aan de bevol-

king van Beit Jala en kritiek geuit op de Israëlische landtoe-eigening. De Britse 

regering heeft deze zaak eveneens aanhangig gemaakt.

xxxxx



"Christenen in Palestina weten niet eens dat Welby hier is," zei een campagne-

voerders in Beit Jala. "Hij heeft geen moeite gedaan om naar het centrum te 

komen waar de problemen die christenen hier bezighouden zich voornamelijk 

afspelen." Meer dan 80% van de bevolking van Beit Jala is christen, maar over 

het geheel genomen is het aantal Palestijnse christenen geslonken tot ongeveer 

2% van de bevolking van de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem. 

1)

xxxxx

Sprekend in Jeruzalem zei Welby donderdag over de kwestie van de vervolging 

van christenen in het Midden-Oosten: "Ik heb veel ervaring met het werken in 

gebieden waar er sprake is van het doden van christenen. Ik heb bij massagra-

ven van christenen gestaan... terwijl hun moordenaars nog stonden toe te kij-

ken." Maar het juiste antwoord is te luisteren naar Jezus opdracht om "onze 

vijanden lief te hebben." Hij voegde eraan toe: "Het is het moeilijkste wat we 

ooit tegen mensen kunnen zeggen, een onbeschrijfelijke uitdaging." In een toe-

spraak tot christelijke leiders op woensdag zei Welby dat Jeruzalem een open 

stad moet blijven, met christenen, moslims en Joden die volledige toegang 

moeten hebben tot de heilige plaatsen.

xxxxx

xxxxx

De oude stad was, zei hij, "…het centrum van de wereld op zoveel manieren. 

Het centrum van drie grote religies, het centrum van een groot deel van het 

nieuws dat we horen; het centrum op zowel een goede als slechte wijze. Het is 

essentieel dat Jeruzalem een open stad blijft, met volledige toegang tot de reli-

gieuze plaatsen die voor drie religies heilig zijn."

xxxxx

Zijn commentaar kwam kort voordat de Amerikaanse minister van Buitenlandse 

Zaken John Kerry in het Heilige Land aankwam voor zijn vijfde bezoek op een 

missie om Israël en Palestina terug te brengen naar het overleg, in de hoop ze 



te laten instemmen met een regeling om hun decennia durende conflict te 

beëindigen.

xxxxx

De toekomst van Jeruzalem vormt een sleutel voor een vredesakkoord.

xxxxx

Israël, dat Oost-Jeruzalem heeft veroverd in de zesdaagse oorlog van 1967 en 

het later annexeerde, deed toen een zet die niet erkend werd door de internati-

onale gemeenschap en claimt nu de hele stad als zijn ondeelbare hoofdstad. De 

Palestijnen willen Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat.

xxxxx

Later, vertelde Welby aan verslaggevers dat Kerry "iedere zegen" verdient voor 

zijn inspanningen om de vredesbesprekingen opnieuw te starten. "Wellicht ben 

ik niet gekwalificeerd om te praten over de kansen op succes. Iedereen die een 

regeling hiervoor tot stand wil brengen, moeten wij voorspoed en Gods zegen 

wensen. Maar ik denk niet dat iemand illusies heeft, vanwege de complexiteit 

van de taak die hij op zich neemt.”

xxxxx

De aartsbisschop benadrukte zijn "…heel duidelijke emoties en gevoel dat de 

staat Israël een legitieme staat is... en het recht heeft om te bestaan in veilig-

heid en vrede binnen internationaal overeengekomen grenzen". Echter het-

zelfde recht geldt voor alle mensen in de regio, "…zonder uitzondering," voegde 

hij eraan toe.

xxxxx

Welby, wiens joodse familie van vaders kant meer dan 100 jaar geleden naar 

het Verenigd Koninkrijk vluchtte voor het antisemitisme in Duitsland, bezocht 

Yad Vashem, Israël's Holocaust memorial, samen met zijn vrouw Caroline en 

zoon Peter. "Dit is niet een plek voor woorden, het is een plek voor tranen en 

een plek voor leren en herinneren en ik denk hoe minder woorden er worden 

gebruikt, hoe beter het is," zei hij. Later beschreef hij het als een "buitenge-

woon persoonlijk en emotioneel moment."

xxxxx

1) VN en CIA rapporten geven aan dat christenen vandaag nog 8% van de 

bevolking van de West Bank uitmaken, 2% van Gaza. Ca. 10% van de Israëli 

zou christen zijn. Volgens toenmalige officiële Britse schattingen, maakten 

christenen in 1922 nog 20 tot 30% van de totale bevolking van beide landsde-

len uit. 

xxxxx

xxxxx



Foto's:Demonstratieve H. Mis in de open lucht bij Cremisan waar de Muur de 

plaatselijke christelijke gemeenschap in tweeën zal splitsen, Kerstmis 2011 (Foto's: 

Kairos Palestina NL).

De particuliere financiering van rechtse 

ideologie in Israël

Een vaak herhaalde beschuldiging tegen linkse en mensenrechten

NGO's in Israël is dat deze organisaties gefinancierd zouden worden 

door 'buitenlandse agenten', als een poging om in te grijpen in het 

binnenlandse politieke proces van Israël. Er is onlangs een interes

sant rapport verschenen van Shir Hever, uitgegeven door het Alterna

tive Information Center (AEI) en gedrukt bij Latin Patriarchate 

Printing Pres, over NGO’s die de ideologie verspreiden van de meest 

rechtse vleugel van de Israëlische politiek.

xxxxxx

xxxxxx

De feiten, echter geven dan een ander beeld. ‘Rechtse’ NGO financie

ring is aanzienlijk groter van omvang en het meeste daarvan komt 

van donoren uit het buitenland. Zionistische NGO’s, die bijna een 

afdeling van de Israëlische regering zijn geworden, financieren pro

jecten ter bevordering van het overheidsbeleid.

xxxxxx

Zo nodigt Birthright Israel joden uit voor een gratis reis naar Israël, 

waar ze worden onderwezen in het zionistische verhaal, Israëlische 

soldaten ontmoeten en aangemoedigd worden om Israël te steunen. 

Birthright Israel is een NGO met een begroting groter dan die van alle 

kritische Israëlische mensenrechtenNGO’s bij elkaar. Ze worden door 

de Israëlische regering behandeld als een door de staat zelf gespon

sord project.

xxxxxx

Salarissen in de 'rechtse' NGO's zijn ook veel hoger dan die in 'linkse' 

mensenrechtenNGO's.

xxxxxx

Dit zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat er gewoon meer mid

delen beschikbaar zijn voor de werknemers, maar het kan ook het 

verschil in machtsstructuur laten zien. Werknemers in ‘linkse’ en 

mensenrechtenNGO's weten dat in het kader van de Israëlische poli

tiek hun werk controversieel, zelfs gevaarlijk is, en dat hun bereid



heid om deel te nemen aan dergelijke activiteiten een bepaalde 

morele overtuiging laat zien. Werknemers die voor 'rechtse' NGO's 

werken, weten dat zij de dominante zaak dienen en daarom geen 

reden hebben persoonlijke offers te brengen en het met een kleiner 

salaris te doen.

xxxxxx

De discussie over maatschappelijke groeperingen, politieke organisa

ties en NGO's is een tweesnijdend zwaard. Zoals 'rechtse' organisaties 

rapporten over het 'risico' van linkse NGO's publiceren, is het net zo 

makkelijk om te onderzoeken en te waarschuwen voor de gevaren van 

'rechtse' NGO's. Toch moet men voorzichtig zijn over de aard van de 

conclusies die getrokken worden uit de informatie die over deze orga

nisaties is verzameld. Diverse 'rechtse' organisaties hebben 'linkse' 

NGO’s voorgesteld als vijanden van de staat en bij de Israëlische rege

ring gelobbyd om ze op verschillende manieren tegen te werken (van 

verscherpte regelgeving tot het arresteren van leden).

xxxxxx

Het Shir Hever rapport doet niet zulke aanbevelingen. 'Rechtse' NGO's 

moeten volgens het rapport net zo veel recht hebben om hun bevin

dingen en adviezen te publiceren als 'linkse' NGO's. Het bloot leggen 

van belangen, bronnen van financiering en van NGO’s en hun betrek

kingen met regeringen kan echter de slachtoffers van laster door 

'rechtse' NGO’s helpen om zich te verdedigen.

xxxxxx

In het algemeen werken transparantie en een goed onderbouwd debat 

in het belang van die organisaties die vrijheid bevorderen tegenover 

onderdrukking, gelijkheid tegenover discriminatie en rechtvaardig

heid tegenover onrecht.

xxxxxx

NB Kairos Palestina Nederland in een organisatie die over geen andere 

financiële middelen beschikt dan uw, particuliere giften.

xxxxxx

xxxxxx

Schrijfactie aan minister Timmermans

Schrijfactie aan minister Timmermans voor Palestijnse schoolkin

deren

xxxxxx



De Provinciale ZWO werkgroep NoordHolland (Zending, Werelddia

conaat, Ontwikkelingssamenwerking)  is een schrijfactie gestart aan 

onze Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, om aan te 

dringen op de verbetering van de situatie van Palestijnse schoolkin

deren. 

xxxxxxx

xxxxxxx

Op 23 juni 2013 berichtten wij op deze site dat de Nederlandse Coali

tie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap, de Minis

ter van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans gevraagd had om de 

schending van de rechten van Palestijnse kinderen door Israël op de 

agenda te zetten tijdens zijn bezoek aan dat land. 

xxxxxxx

Schrijfactie voor Palestijnse schoolkinderen, juli 2013

xxxxxxxx

Geachte dames en heren,

xxxxxxxxxxxxx

In het kader van zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwer

king weet de provinciale ZWOwerkgroep NoordHolland zich speciaal 

verbonden met partnerorganisaties van Kerk in Actie in het Midden

Oosten.

xxxxxxxx

De situatie in Israël en Palestina is niet eenvoudig. Onze partners vra

gen ons om met hen mee te leven, om steun voor hun werk en om 

voor hen op te komen als dat nodig is.

xxxxxxxx

Een van die organisaties is EAPPI, het Oecumenisch Begeleidingspro

gramma voor Israël en Palestina. Dit is opgezet op verzoek van de 

kerken daar. Het project houdt in dat vrijwilligers vanuit de hele 

wereld een paar weken of enkele maanden komen helpen als oecume

nisch begeleider. Ze leven mee met de plaatselijke gemeenschappen, 

en rapporteren over schendingen van mensenrechten.

xxxxxxxxx

EAPPI vraagt ons om deze zomer op te komen voor het recht van 

Palestijnse schoolkinderen op veilig en toegankelijk onderwijs. De 

Wereldraad van Kerken heeft dit punt op 10 juni 2013 ter sprake 

gebracht bij de VN Raad voor de Mensenrechten. Hierbij kwam ook 

het rapport van EAPPI 'Education under occupation' aan de orde. 

xxxxxxx



De Protestantse Kerk in Nederland heeft in haar IPnota uitgesproken 

dat  'alle  partijen  zijn  gehouden  aan het  internationaal  recht  en  aan 

VNresoluties inzake Israël en de Palestijnse gebieden'.

xxxxxxxxx

Schrijf  daarom a.u.b.  aan  onze Minister  van Buitenlandse  Zaken,  de 

heer Timmermans, om aan te dringen op de verbetering van de situa

tie van Palestijnse schoolkinderen.

xxxxxxx

Hieronder treft u een voorbeeldbrief aan die u kunt emailen naar: .

xxxxxxxx

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,

xxxxxxx

Met vriendelijke groet,

xxxxxxx

Pim Ockeloen (secretaris)

xxxxxxx

Karel Jungheim (gemeenteadviseur Kerk in Actie)

xxxxxx

xxxxxx

Print en onderteken hier de Voorbeeldbrief

xxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx

Het Westen is doof voor christenen in het 

Midden Oosten

Het Westen  is 'doof'  voor christenen in het Midden Oosten



Bron: The Tablet 11 juli 2013

Metropoliet Hilarion, een leidende persoonlijkheid in de RussischOr

thodoxe Kerk, heeft 'onbegrip' geuit over het ontbreken van bezorgd

heid  in  het  Westen  over  de  benarde  positie  van  christenen  in  het 

MiddenOosten.

Metropoliet  Hilarion  Alfeyev,  die  ook  naam maakte  als  theoloog  en 

componist, was tussen 2003 en 2009 bisschop van Wenen en is sinds 

2002 vertegenwoordiger van de RussischOrthodoxe Kerk bij de Euro

pese instellingen in Brussel. Vanaf 2010 is hij metropoliet van Voloko

lamsk.  Daarnaast  is  hij  sinds  2009  verantwoordelijk  voor  de 

buitenlandse betrekkingen van de RussischOrthodoxe kerk.

Metropoliet Hilarion vertelde journalisten tijdens een bezoek aan Wenen: "Het is 

onverklaarbaar waarom het Westen zo onverschillig staat tegenover het lot van 

christenen in het Midden-Oosten."

Hij bekritiseerde westerse politici vooral met betrekking tot Syrië. Hij wees er 

op dat in geen Arabisch land waar het Westen de omverwerping van de 

gevestigde regering heeft gesteund, de democratie is teruggekeerd. Hij zei dat 

het nu vooral christenen zijn die lijden onder de gevolgen, namelijk 

toenemende chaos en de versterking van het islamisme.

Foto: Wikipedia

Kairos Palestine veroordeelt verdrijving 

Palestijnse burgers van Israël 

Wij ontvingen de volgende brief:



xxxxxx

Bethlehem, 18 juli 2013

xxxxxx

Kairos Palestina veroordeelt met kracht de geplande verplaatsing, 

onteigening en verdrijving van tienduizenden Palestijnse bedoe

ienen burgers van Israël.

xxxxxx

Zusters en broeders!

xxxxxx

Vandaag willen we  jullie  aandacht vestigen op het  zogenaamde Pra-

werPlan, dat zal leiden tot de sloop van het grootste deel van de ‘niet

erkende’  Palestijnse  bedoeïenen  dorpen  en  de  gedwongen 

verplaatsing van hun gemeenschappen.

xxxxxx

xxxxx

De Palestijnse bedoeïenen zijn burgers van de staat Israël en vormen 

een  inheemse  gemeenschap  die  verblijven  op  hun  land  in  de Naqab 

(Negev) woestijn. De bedoeïenen, die sinds de 7e eeuw de Naqab heb

ben bewoond, waren er de enige bewoners tot het midden van de 20e 

eeuw.  Ze  hebben  generaties  lang  in  hun  levensonderhoud  voorzien 

met  landbouw en  veeteelt  en wonen  in de buurt  van hun  akkers  en 

weidegronden. 

xxxxxxxxx

Vandaag  staat  de  Palestijnse  bedoeïenengemeenschap  onder  de  con

stante dreiging van de verwoesting van hun huizen (in 2011 bijvoor

beeld  werden  in  de  Naqab  1000  woningen  gesloopt),  verplaatsing, 

onteigening en het verlies van hun inheemse cultuur en tradities.

xxxxxx

Als het Prawer Plan volledig wordt uitgevoerd,  zal  dat  resulteren  in 

de verplaatsing van ongeveer 70.000 Palestijnse bedoeïenen burgers 

van Israël.

xxxxxx

Kairos Palestine veroordeelt dit in alle opzichten onmenselijke beleid 

van de  Israëlische  regering. Wij  vragen  jullie,  onze zusters  en broe

ders,  om  te  handelen  door  het  delen  van  deze  informatie  met  uw 

gemeenschap,  uw kerkleiders,  parochies  en gemeenten,  evenals met 

uw politieke vertegenwoordigers.

xxxxxx



Stuur brieven met een veroordeling naar de Israëlische ambassades in 
uw  eigen  land  (www.allembassies.com/  israeli_embassies.htm)  en 
toon uw solidariteit met de Palestijnse bedoeïenengemeenschap.

xxxxxx

Met liefde, hoop en solidariteit,

xxxxxx

Kairos Palestine – A Moment of Truth

xxxxxx

Toelichting:

xxxxxx

Europese leiders spreken zich uit over 

Palestijnse kinderen

Terwijl de mensen en de media in Israël geen noemenswaardige 

aandacht besteedden aan een recent rapport van de VN met kri

tiek op Israëls beleid ten aanzien van het arresteren, ondervragen 

en gevangen zetten van kinderen, spreken een aantal Europese 

functionarissen en NGO’s zich wel openlijk uit over deze grove 

schendingen.

xxxxxxxx

door Galit Saporta (geredigeerd door Ami Asher)

xxxxxxxx

Het  lijkt  erop  dat wéér  een  rapport,  dit  keer  van  de  VN Commissie 
voor  de  Rechten  van  het  Kind  (CRC),  over  grove  schendingen  die 
plaats vinden tijdens de arrestatie, ondervraging en de gevangenzet
ting  van  Palestijnse  kinderen  door  het  Israëlische  leger,  in  Israël 
opnieuw geen aandacht heeft gewekt.

xxxxxxxx

xxxxxx

Maar  één artikel  in Haaretz (‘Het  zijn maar Palestijnsekinderen’,  27 
juni 2013) verwijst naar deze kwestie. In een aantal Europese landen 
daarentegen staat dit hoog op de agenda van publiek en regering. In 
Nederland  en GrootBrittannië  verliezen  zowel  politici  als  de  bevol
king  steeds  meer  hun  geduld  tegenover  de  Israëlische  schendingen 



van de VN Conventie voor de Rechten van het Kind, die Israël in 1991 
geratificeerd heeft.

xxxxxxxx

Minder dan een week na publicatie van dit CRC rapport op 25 juni jl. 
was  er  een  levendig  debat  in  het  Nederlandse  Parlement  over  het 
gevangen  zetten  en arresteren van Palestijnse kinderen door de  IDF 
(Israeli Defence Force). Aan het eind van het debat sloot zelfs Han ten 
Broeke  van  de  rechtse  coalitie  partij  VVD  zich  aan  bij  de  critici  en 
citeerde  een  B’Tselem  rapport  uit  2011.  Hij  deed  een  beroep  op  de 
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken om aan de  Israëlische 
regering  over  te  brengen  dat  Palestijnse  kinderen  in  hun  eigen  taal 
ondervraagd  moeten  worden  en  in  de  aanwezigheid  van  een  advo
caat  of  dat  er  ten minste  een  video opname gemaakt wordt  tijdens 
zo’n ondervraging. Hij eiste ook een verbod op de gangbare praktijk 
van middernachtelijke arrestaties.

xxxxxxxx

Eén  dag  daarvoor  beantwoordde  minister  van  Buitenlandse  Zaken 
Frans Timmermans, net  terug van een vriendschappelijk bezoek aan 
Israël, vragen van het Nederlandse nieuwsprogramma als volgt: "Het 
is  een  schokkend  rapport  en  we  zullen  er  permanent  aandacht  aan 
besteden. Tijdens onze directe  contacten met de  Israëli’s hebben we 
hun gevraagd de omstandigheden rond gevangenschap te verbeteren 
en we  zijn  van plan om hierop verder  in  te  gaan door deze zaak op 
EUniveau ter sprake te brengen."

xxxxxxxx

De  Nederlandse  Coalitie  voor  Palestijnse  Kinderen  in  Israëlische 
Gevangenschap  speelt  een  belangrijke  rol  door  de  aandacht  op  deze 
kwestie te richten en de discussie in Nederland vorm te geven. Deze 
coalitie is een federatie van zeven organisaties van verschillende ach
tergrond:  Israëlisch,  Palestijns,  Joods  en Kinderrechten groepen,  die 
de bewustwording over en verandering van de positie van minderja
rige Palestijnse gevangenen al twee jaar op publiek en politiek terrein 
bepleit. Een recent bezoek van een vertegenwoordiger van B’Tselem, 
georganiseerd door één van de groepen van de coalitie, had duidelijk 
resultaat:  hun  rapport werd  een  paar weken  later  in  het  parlement 
geciteerd.

xxxxxxxx

Ondertussen blijft Israël de kwestie van Palestijnse kinderen in Isra
elische gevangenschap vermijden en ontkennen en dus ook de schen
dingen  ontkennen.  Zelfs  het  getal  van  700  Palestijnse  kinderen  dat 
jaarlijks  gearresteerd  wordt  door  de  Israëlische  autoriteiten  is  niet 
genoeg om de Israëli’s wakker te schudden. Volgens de slotconclusie 
van  het  CRC  rapport  worden  Palestijnse  kinderen  tijdens  ondervra
gingen:

xxxxxxxx



….systematisch onderworpen aan fysiek en verbaal geweld en vernede

ringen, worden ze op een manier vastgezet die pijn doet, krijgen ze een 

zak over hun hoofd en gezicht, met de dood bedreigd en zelf of hun 

familieleden verkracht; ze mogen maar beperkt naar de wc en krijgen 

niet genoeg te eten en te drinken.

xxxxxxxx

Het lijkt erop dat zelfs deze verklaring Israëlische politici en media 

niet wakker geschud heeft en ervan bewust gemaakt hoe dringend 

deze zaken moeten worden aangepakt. Op maar een steenworp 

afstand heeft Israël een verbazend efficiënt systeem gecreëerd dat er 

prat op gaat in 99.7 procent van de gevallen een veroordeling uit te 

spreken, meestal doordat de aangeklaagde schuld bekent maar dat 

heeft niets te maken met gerechtigheid.

xxxxxxxx

Galit Saporta is lid van het bestuur van gate48 platform van kritische 

Israëli’s in Nederland.

xxxxxxxx
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