Kairos-Sabeel Nederland (KSN) - jaarverslag 2018
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.
Vergaderingen
Er werd door het bestuur vijf keer vergaderd in het kantoor Jacobskerkhof, Utrecht.
Er werd een training gevolgd inzake de weerbaarheid in het debat.
Communicatie
De uitgave ‘Uitweg’ kwam in papieren vorm drie keer uit. De Nieuwsbrief incidenteel.
De internationale uitgave Cornerstone werd in Nederland via KSN digitaal en ook nog fysiek
verstuurd. Maar Cornerstone sturen we in het vervolg alleen nog digitaal, vanwege de hoge kosten.
De wekelijkse Wave of Prayer wordt vertaald en op de website gepubliceerd, aan geïnteresseerden
gestuurd/gemaild.
Gestart werd met het opnemen van columns op de web-site.
Een Kom- en zie-folder is ontwikkeld en gedrukt. 500 ex zijn aangeboden aan Rifat Kassis, en er is
mee gewerkt op een VNB (bedervaartsreizen)-dag.
Het adressenbestand werd in Mail chimp opgenomen.
Spiritualiteit/inspiratie
Op zaterdag 14 november hielden we onze inspiratiedag, opnieuw in Amersfoort in de Johanneskerk.
Het thema: Nieuwe horizonten van hoop. Dit keer was de keuze duidelijk voor het bereiken van de
achterban. Maar zagen we ook nieuwe gezichten. Meindert Dijkstra presenteerde zijn boek “Palestina
en Israel”. Geke van Vliet, stagiaire bij Sabeel Jeruzalem, deelde haar ervaringen met ons. Het
onderlinge contact werkt bemoedigend.
Theologiewerkgroep
De werkgroep is actief in het vertalen van relevante literatuur, mee ook om de heterogene achterban
goed te informeren. In 2018 werd de vertaling van Katanacho’s boek voortgezet.
Werkgroepen
Werkgroepen functioneren zelfstandig. Noord is actief, Rotterdam (Pais) eveneens. Waar nodig en
mogelijk versterken we elkaars activiteiten. Zoals in Rotterdam bij de bijeenkomst in het kader van de
Nakba herdenking, op het plein voor de Laurenskerk
Financiën
Op de website is het overzicht betreffende de financiën te vinden.
Internationale bijeenkomsten
Van belang is het om de bemoediging ook te vinden binnen de internationale bondgenootschappen. In
2018 werd deelgenomen aan de conferentie van Kairos Palestina in Bethlehem.
Gesprekken met verwante organisaties
Met Kerk in Actie is incidenteel overleg. We blijven streven naar het (gezamenlijk) uitnodigen van
Palestijnse theologen. Overleg wordt gevoerd over het Bible study Project van Sabeel Jerusalem, met
Omar Harimi. Het lijkt mogelijk om via een speciale constructie daarvoor bij KiA financiën te
genereren. Dat lijkt ook mogelijk voor het project Kumi Now, een wereldwijde actie met elke week een
nieuw perspectief om via verspreiding van het boek en vertaling van teksten daaruit
handelingsperspectieven aan de achterban aan te bieden.
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.
Wat betreft het organiseren van reizen, voor ons onder de noemer Come and see, is er contact met
ToN, met Makor. Enige coördinatie is wenselijk.
Doc P
KSN is partner in de Raad van Aangesloten. Twee maal per jaar komt deze bijeen, en wij zijn daarbij
aanwezig.
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 2018 maakten we actief deel uit van De coalities inzake BDS en de Kindercoalitie.
FNV Palestina werkgroep (inclusief Kairos-Sabeel, DocP). Hieraan wordt actief deelgenomen om
gezamenlijk draagvlak te verbreden.
Met Right’s Forum werd een bijeenkomst in de Balie in december voorbereid waar David Sheen de
hoofdgast was.
Ook een gesprek werd gevoerd met vertegenwoordiging van Overleg Joden, Christenen en Moslims,
Raad van Kerken en CMO, om kennis te maken en elkaars uitgangsposities te bespreken.

