
Beleidsplan 2022  Kairos Sabeel Nederland

1. Ook in dit jaar nodigen we vertegenwoordigers van de Palestijns christelijke
gemeenschap uit om naar Nederland te komen. Dit jaar gebeurt dat in het  kader van het
Henri Veldhuis symposium zaterdag 21 mei 2022.

2. We zoeken contact zoeken met kleine kerkgenootschappen: de  Remonstranten, de
Doopsgezinden, de Quakers, het samenwerkingsverband van  Vrijgemaakten en Nederlands
Gereformeerden en de Oud Katholieken. WE continueren de contacten met de synode van
de PKN en proberen door te dringen tot de Nederlandse bisschoppenconferentie.

3. We volgen en intensiveren  de discussie binnen PKN over de ‘ onopgeefbare band met
…..... ' en proberen een meer genuanceerd beeld vaste voet aan de grond te laten krijgen
dan alleen de slogan: wat Israël doet is altijd goed.
De Theologie Werkgroep werkt aan het  uitgeven boekje voor breder publiek.

4. We vergaderen zes keer per jaar , waarvan drie per Zoom en drie in Utrecht of
Driebergen.

5. In de steigers moet worden gezet een gesprek met de theologische opleidingen met
vooral ook focus op de studentenclubs. Hierbij gaat het om een vaste plek in het curriculum
over vrede en gerechtigheid in het heilige Land gebaseerd op het respecteren van
mensenrechten, zoals in internationaal recht is vastgelegd.

6. Elk jaar hebben we een bescheiden financieel project. In  2022 gaan we via  ‘ crowd
funding  ‘............steunen.

7. Dit jaar gaan we de voorzet  van een communicatiebeleid stuk praktisch vormgeven. Doel
is onder meer zichtbaar te worden in de dagbladen, theologische magazines. Doelgroep is
allereerst zij die zich professioneel theologisch  bezighouden in kerken.

8. We gaan een concreet project uitvoeren met het Overlegorgaan Joden, Christenen en
Moslims OJCM.

10. Een actieplan in in voorbereiding  van ' Kom en Zie ' en dat behelst concrete doelen om
meer mensen het Land te laten bezoeken om kennis te nemen van ed erbarmelijke
omstandigheden waaronder Palestijnen

11.Zoals elk jaar - maar helaas niet in 202 en 2021 - bezoeken we met een  delegatie van
KSN  onze vrienden van  Sabeel  in Jeruzalem en/of Kairos in Bethlehem.Dit is essentieel
om hen te bemoedigen en ons spiritueel op te laden.

12. We hebben ingesteld een KSN  scriptie Reis Prijs voor studenten en wachten
inzendingen af, die beoordeeld worden door een competente jury.

13. Eind 2022 organiseren we Diner Congres 2022 als tevoren voor met name theologen.



14. We zijn bezig een reizende tentoonstelling voor te bereiden voor kerken enzovoorts. Een
werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt, kerken hebben zich reeds aangemeld. De
productie zou van start 5 kunnen gaan in het naseizoen.

15. Het door de pandemie geannuleerde Terschelling Spirituele Festival gaat misschien in
2022 door. We hebben een plan daar prominent aanwezig te zijn.

17. Tenslotte zullen we met andere Europese partners proberen het Palestijnse drama op
agenda te krijgen van de grote vergadering van de Wereldraad van kerken in Berlijn in 2022.
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