Kairos-Sabeel Nederland (KSN) - jaarverslag 2017
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, Marijke Gaastra,
Igo Corbière.
Harmen Jansen en Kees Tinga namen afscheid van het bestuur.
De juridische samenvoeging van Kairos en Sabeel werd een feit.
Vergaderingen
Zes vergaderingen werden gehouden, waarvan één op een bijzondere locatie in Frankrijk, waar we tijd
namen om aan eenheid in visie te werken.
Communicatie
Er is een nieuwe website www.kairos-sabeel.nl. De uitgave ‘Uitweg’ kwam in papieren vorm drie keer
uit. De Nieuwsbrief incidenteel.
De internationale uitgave Cornerstone werd in Nederland via KSN digitaal en fysiek verstuurd.
De Wave of Prayer wordt vertaald en op de website gepubliceerd.
Spiritualiteit/inspiratie
Op 30 september – binnen de vredesweek – hielden we onze inspiratiedag in Amersfoort in de
Johanneskerk. Het thema: Moed houden op de weg naar vrede. De vertaling van ‘Chosen’ van Walter
Brueggemann kreeg een prominente plek. Gewaardeerde medewerking was er door Stephen Sizer,
Hans van der Waal, Alexandra Rijke en Bram Grandia.
We zoeken naar de juiste formule: we bereiken de ‘eigen’ achterban voor de onderlinge bemoediging
of we proberen breder bereik te vinden.
Theologiewerkgroep
De werkgroep is actief in het vertalen van relevante literatuur, mee ook om de heterogene achterban
goed te informeren. In 2017 kwam de vertaling van Chosen van Brueggemann tot stand, en werd
gestart met de vertaling van Katanacho
Financiën
Op de website is een overzicht te vinden betr. de financiën.
Internationale bijeenkomsten
Van belang is het om de bemoediging ook te vinden binnen de internationale bondgenootschappen.
Ook in 2017 namen bestuursleden deel aan internationale conferenties. Dat werd weer als zeer
inspirerend ervaren.
Gesprekken met verwante organisaties
Met Kerk in Actie werd door KSN overleg gevoerd. We streven naar het (gezamenlijk) uitnodigen van
Palestijnse theoologen.
Met de Raad van Kerken, en met de Protestantse Kerk Nederland, wordt gezocht naar verbinding.
De Vereniging Vrienden van Tent of Nations is een natuurlijke partner voor ons. We zijn aanwezig
bij door hen georganiseerde ontmoetingen, en spreken daar ook onze natuurlijke achterban.
Doc P
KSN is partner in de Raad van Aangesloten. Twee maal per jaar komt deze bijeen, en wij zijn daarbij
aanwezig.
De herdenking van de Verklaring van Balfour, 70 jaar geleden opgesteld, werd door DocP
georganiseerd, en KSN heeft daarin ook deel en verantwoordelijkheid genomen. Manifesten en
brieven naar kerken en/of politiek worden regelmatig ook gezamenlijk ondertekend.
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.
Ook in 2017 maakten we actief deel uit van De coalities inzake BDS en de Kindercoalitie.
Met een vertegenwoordiging van Ojec werd gesproken over het juiste begrip van elkaars intenties
inzake Palestina en Israel..

