
Kairos-Sabeel Nederland (KSN) - jaarverslag 2019 
 
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, Dick Gaasbeek, Joost IJsselmuiden, Chris Kors  
 
Vergaderingen 
Er werd door het bestuur vijf keer vergaderd in het kantoor Jacobskerkhof, Utrecht. 
 
Communicatie 
De uitgave ‘Uitweg’ kwam in papieren vorm drie keer uit. De digitale Nieuwsbrief incidenteel. 
De internationale uitgave Cornerstone werd in Nederland via KSN digitaal verstuurd. 
De wekelijkse Wave of Prayer wordt vertaald en op de website gepubliceerd, en ook aan 
geïnteresseerden gestuurd/gemaild. 
Gestart werd met het opnemen van columns op de web-site. 
De (internationaal gepubliceerde) Easter Alert en Christmas Alert werden vertaald en op de website 
geplaatst. 
Een nieuwe folder is verschenen, deze wordt waar mogelijk verspreid. 
 
Spiritualiteit/inspiratie 
30 maart werd het Henri Veldhuis symposium in Culemborg gehouden. Georganiseerd samen met 
The Right’s Forum.  
Op 20 september werd in de Grote Kerk in Driebergen een (goed bezocht) diner-congres 
georganiseerd naar aanleiding van de verschijning van “Land van Christus”, Nederlandse vertaling 
van het boek van dr. Yohanna Katanacho.. 
Het hele jaar door werd het door Sabeel Jeruzalem gestarte project “Kumi now” vorm gegeven dmv 
vertalingen op de website van een samenvatting van het onderwerp van de week, gepubliceerd op de 
site kuminow.com. 
Eind november kwam op verzoek van Kerk in Actie en Kairos-Sabeel, Omar Haramy, directeur Sabeel 
Jeruzalem, naar Nederland. Drie bijeenkomsten met hem werden georganiseerd: in Haren, Rotterdam 
en Utrecht, waar ook de werkgroepen een grote rol in hadden.. 
Daarnaast werden door hem ook bezoeken gebracht aan Kerk in Actie, Groninger studenten 
theologie. Ook een ontmoeting met het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland vond plaats. 
  
Kom en zie-reizen  
Er is een folder gemaakt met tips voor verantwoorde reizen naar Israel en Palestina. Deze folder is 
ook aangeboden aan Rifat Kassies tijdens zijn bezoek aan Nederland. 
 
Theologiewerkgroep 
 
De werkgroep is actief in het vertalen van relevante literatuur, voor een brede informatie in ieder geval 
binnen de achterban, mee ook om de heterogene achterban goed te informeren. In 2019 werd de 
vertaling van Katanacho’s boek afgerond: “Het land van Christus”. 
 
Werkgroepen 
 
Werkgroepen functioneren zelfstandig. Noord is actief, Rotterdam (Pais) eveneens, en dat geldt ook 
voor Enschede. 
 
Financiën 
 
Op de website is het overzicht betreffende de financiën te vinden.  
 
Internationale bijeenkomsten 
In december ging een delegatie van het bestuur naar de bijeenkomsten van Kairos ( tien-jarig 
bestaan) en Sabeel in Bethlehem en Jeruzalem. 
Het in 2002 door de Wereldraad van Kerken gestarte EAPPI programma wordt door KSN van harte 
ondersteund. In 2019 is één van de bestuursleden in dit kader drie maanden aangesteld als 
waarnemer, binnen de Westbank. Dat leverde o.a. indringende rapportages op (te vinden ook op de 



website). Hij werd uitgezonden door een informele werkgroep, Noorwegen droeg de financiële 
verantwoordelijkheid. 
  
Gesprekken met verwante organisaties 
 
Met Kerk in Actie wordt incidenteel goed overleg gevoerd. Zo ook met de Kerk en Israel-
commissie. We blijven streven naar het (gezamenlijk) uitnodigen van Palestijnse theologen.  
Overleg wordt gevoerd over het Bible study Project van Sabeel Jerusalem, met Omar Harimi. De 
eerder genoemde mogelijkheid voor een speciale constructie financiën te genereren bij Kerk in Actie 
is gelukt. 
Met de Raad van Kerken, en met de Protestantse Kerk Nederland blijft naar wezenlijke verbinding 
worden gezocht. Getracht wordt het gesprek over IP-nota-2008 op gang te brengen. 
 
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. 
 
Met de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom wordt incidenteel goed contact onderhouden. 
 
Met de vredesbeweging Pax wordt gesproken. In het kader van het EAPPI-programma van de 
Wereldraad van Kerken is er een gezamenlijk belang om daarin mee te draaien. 
 
Doc P  
KSN is partner in de Raad van Aangesloten. Twee maal per jaar komt de Raad bijeen, wij zijn daarbij 
aanwezig. Thema van DocP is de BDS, en we zoeken gezamenlijk met verwante organisaties naar 
aandacht en mogelijkheden om BDS te promoten. 
 
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 2019 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. 
 


