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NAKBA MANIFESTATIE IN ROTTERDAM - ZATERDAGMIDDAG 12 MEI
Binnenkort viert Israël haar 70 jaar bestaan. De
totstandkoming van die staat betekende voor de
daar wonende Palestijnen een ramp, Nakba.
Vrijwel totaal beroofd van hun leidinggevend kader
werden meer dan 700.000 Palestijnen van huis en
haard verdreven. Tot op de dag van vandaag zijn
deze vluchtelingen en hun nakomelingen verstoken
van hun recht op terugkeer.

Kairos-Sabeel Nederland zal tijdens de
manifestatie, in samenwerking met de
kindercoalitie, speciale aandacht vragen voor het
lot van Palestijnse kinderen in Israëlische
gevangenissen.
Israël schendt voortdurend (en helaas zonder dat
de internationale gemeenschap daartegen
effectieve maatregelen treft) basale rechten van
kinderen. De bezettende macht Israël lijkt erop uit
te zijn een generatie van jonge Palestijnen bij
voorbaat te beroven van elk perspectief op een
vreedzaam en veilig bestaan.
Een specialist op het gebied van kinderrechten Jaap
Doek (hij is ook voorzitter van het Rights Forum)
zal namens ons een korte presentatie verzorgen en
deelnemen aan de forumdiscussie.
Bezoekers aan de manifestatie kunnen een kaart
sturen aan familieleden van gevangen genomen
kinderen.

Het breed samengestelde platform Rotterdam voor
Gaza heeft het initiatief genomen om op
zaterdagmiddag 12 mei a.s. een manifestatie te
organiseren in het centrum van Rotterdam, op het
Grote Kerkplein, (voor de Laurenskerk) en in een
paar gebouwen in de directe omgeving daarvan:
gebouw De Heuvel en de Steigerkerk.
Deelnemende organisaties zijn o.a.: werkgroep PAIS Rijnmond, Al Awda, EAJG, NPK, St. Kifaya, NIDA,
Rights Forum, politieke partijen.
Door middel van toespraken, forumdiscussie,
muziek, dans en videopresentaties wordt de 70 jaar
durende Nakba herdacht.

In een stand op het Grote Kerkplein zal
informatiemateriaal van Kairos-Sabeel Nederland
en van de kindercoalitie beschikbaar zijn.
Het programma start plenair om 13.00 u. en eindigt
plenair rond 17.00 u. Vanaf 14.15 u. vinden in
gebouw De Heuvel en De Steigerkerk parallelle
programma’s plaats.
Voor het voorlopige programma: zie volgende
pagina.
Zie ook het evenement ‘70 Jaar Nakba’ op
Facebook.
Let op: wegens werkzaamheden aan het spoor kan
het zijn dat u om Rotterdam te bereiken een
andere route dan gebruikelijk moet nemen!

Nieuwsbrief Kairos-Sabeel Nederland – 18/1 –mei 2018 --- Meer op kairos-sabeel.nl en onze Facebookpagina.

PROGRAMMA IN DE STEIGERKERK (WAARAAN KAIROS-SABEEL BIJDRAAGT)
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kerk open, klokken luiden
welkom en korte toelichting over de bedoeling, m.m.v. Jaap Doek
‘Ervaringen vanuit Palestijnen’, Ghada Zeidan
muziek en dans door Lajé
presentatie schilderijen met ervaringen van bezoek aan Palestina, Hans van der Waal
harpspel, Stefanie Struik
‘Het Palestijnse conflict in de context van Nederlanders en christenen’, Henri Veldhuis
harpspel, Stefanie Struik
gesprek met sprekers en aanwezigen
presentatie actie Sabeel: kaarten voor kinderen
harpspel, Stefanie Struik
afsluiting met gedachtenis slachtoffers en aansteken kaarsen
vertrek en uitdelen Za’atar

TWEE
INTERESSANTE
MOGELIJKHEDEN
IN UITWEG VAN
APRIL/MEI
Eind april verscheen het
nieuwe nummer van
UITWEG, het gedrukte
bulletin van Kairos-Sabeel.
Daarin twee inspirerende
verhalen om het
Israëlisch-Palestijns conflict aan de orde te stellen:
1. In Driebergen is predikant Hans Baart eind 2017
de uitdaging aangegaan die Walter
Brueggemann stelde in zijn boek Uitverkoren
volk? Hij leidde vier gespreksavonden en vertelt
van de ervaringen in de groep. Het inspireert om
ook met het boekje aan de gang te gaan in je
eigen gemeente! ‘Uitverkoren volk?’ verscheen
in september 2017 bij Boekencentrum, € 9,99.
2. Jacomijn Steen en Adrie Minnaard van de
werkgroep Kairos-Sabeel Noord-Nederland
vertellen hoe ze Palestijns-Israëlische conflict op
een middelbare school konden bespreken. De
documentaire My Neighbourhood (Movies that
Matter) was het begin.
Lezen? Kijk op www.kairos-sabeel.nl of vraag een
papieren UITWEG: uitwegkairossabeel@gmail.com
____________________________________________

ELKE WEEK GEBEDEN VAN SABEEL
Al vele jaren bestaat de Wave of Prayer: de gebeden
die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van
Sabeel in Oost-Jeruzalem worden uitgesproken,
gaan als een Wave of Prayer de wereld rond. Ze
verschijnen ook elke week op onze website.
Predikanten en kerken gebruiken ze voor een
wekelijkse voorbede, u kunt ook zelf één ervan
opschrijven in het voorbedenboek van uw kerk.
Kijk op www.kairos-sabeel.nl bij Nieuws of mail
naar UITWEG.
__________________________________________

ALLEEN SLECHT NIEUWS?
Vaak lijkt er alleen maar slecht nieuws te zijn over
wat we bereiken. Ari Wohlfeiler, Deputy Director
van Jewish Voice for Peace (USA) noemt maar liefst
vijf geslaagde acties van de afgelopen twee weken.
Starbucks verwijderde een anti-Palestijnse
organisatie uit een trainingsprogramma voor alle
Starbucks medewerkers tegen discriminatie.
En ‘in an incredible turning point, Natalie Portman
announced that she wouldn’t accept a major Israeli
prize because “recent events in Israel have been
extremely distressing”, earned international
headlines (and no small amount of backlash) for
putting her principles ahead of the Israeli
government's public relations strategy’.
Verder: ‘Barnard College - “one of the most Jewish
colleges in the country” voted for BDS by a nearly 21 margin’ en ‘Durham, NC unanimously voted for
the nation’s first ban on police exchanges with
Israel.’ Meer op https://jewishvoiceforpeace.org/
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