De Stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme
Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie niet in staat blijkt om vrede te
bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich
daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken
tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer
een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het
Palestijns-Israëlisch conflict dichterbij.
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Mijn land is beloofd!
Een reactie van onze voorzitter naar aanleiding van
ontmoetingen met Christenen voor Israël.
Is er plek voor een Palestijn in het Heilige Land? Deze vraag
komt bij me op wanneer ik als christen-Palestijn in gesprek
ben met sommige christelijke groeperingen in mijn nieuwe
land Nederland. Ik ben een christen, geboren in Jeruzalem
uit Palestijnse ouders, Palestijnse grootouders en Palestijnse
voorouders. We hadden en hebben het voorrecht, dat we,
als de eerste christenen in het land van Jezus, onafgebroken
twee duizend jaar lang voor de hele christenheid hebben
kunnen waken over de heilige plaatsen in ons land. Elke
zondag en elke christelijke feestdag konden we de klokken
laten luiden van noord tot zuid in historisch Palestina.

we voor ons geloof of kiezen we voor ons geboorteland?
Is een combinatie überhaupt mogelijk? Is er een plek waar
ik christen èn Palestijn kan zijn? Een Palestijn van nietchristelijke afkomst kent dit dilemma niet: zoals elk volk, dat
bezet wordt, verzet hij zich tegen onderdrukking en onrecht.

We zijn een kleine christelijke minderheid in een wereld
van moslims en Joden, maar we zijn er trots op dat we
als zodanig bestaan, trots dat we onze identiteit hebben
kunnen behouden tot op de dag van vandaag, trots dat we
een belangrijk aandeel hebben in de samenleving, dat we
onbetwist de christenen van Palestina zijn vanaf de komst
van Jezus tot aan Zijn wederkomst.

Het is trouwens wel een luxe positie van deze kleine groep
christenen om zo hun christendom vorm te geven: ze delen
het land uit aan een selecte groep mensen zonder op enig
moment rekening te houden met de consequenties van dit
landjepik. En waarom zouden ze? Hun land is niet beloofd.
Niemand komt aan hun tuin, toch? Het gaat om iemand
anders zijn land, voor weer iemand anders, mooi toch?

Maar deze opvatting van ons bestaan is niet vanzelfsprekend
voor bepaalde christenen die een selectieve kijk hebben op
het Oude Testament. Eén volk is voor hen ‘het uitverkoren
volk’ , enkel aan hen behoort ‘het beloofde land’. Voor hen
begint het internationale recht daar en eindigt het daar
ook. De scheiding tussen kerk en staat geldt er niet meer.
De Heilige Schrift, en die letterlijk, is de wet en daar is geen
discussie over mogelijk. Gebeurde dat niet ook in Zuid Afrika
om de zwarten eronder te houden? En, iets langer geleden,
in de strijd tegen de Indianen in Noord Amerika? De heilige
Schrift selectief gebruiken kan verschrikkelijke gevolgen
hebben.

Ik probeer me in hun gedachtegang te verplaatsen, van
hen uit te denken: wij als christen-Palestijnen, moeten
we accepteren dat het beloofde land is beloofd aan het
uitverkoren volk – een volk dat toevallig dezelfde aartsvader
Abraham heeft als ik - en dat er geen plek is voor mij als
Palestijn ook al gaat het om mijn geboortegrond? Moet ik
dan ons christen-Palestijnen zien als het volk dat uitverkoren
is om opgeofferd te worden, om plaats te maken voor het
echte ‘uitverkoren volk’? Of zijn wij Palestijnen als volk maar
een “collateral damage”, jammer, maar het verhaal moet
verder...?

Mijn land uit mijn eigen Heilige Schrift is beloofd aan
een ander volk, het ‘uitverkoren volk’! Dat plaatst ons,
christenen van dat land, voor een moeilijk dilemma: Kiezen

Christenen voor Israël, waar passen wij als Palestijnse
christenen in jullie gedachten? Hebben we een plaats in het
Heilige Land, ons geboorteland nota bene? Of is ons bestaan
alleen maar lastig in jullie blinde steun aan een politiek van
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bezetting, een politiek van ontkenning en beheersing? Zijn
wij in jullie ogen een volk dat nooit had moeten bestaan?
Zijn wij het zoveelste volk dat slachtoffer wordt van de
hypocrisie van een selectieve lezing van het christendom?
Jullie christendom stelt het ene volk boven het andere en dit
leidt, zoals vaak voorheen, tot oorlog en onderdrukking.
Als christen-Palestijn zet ik me in voor vrede in Palestina voor
al haar burgers ongeacht afkomst, religie, geaardheid, kleur
of ras. Christenen voor Israël, die de Nederlandse democratie
met de paplepel hebben binnengekregen kunnen en durven
jullie dat ook hardop te zeggen? Of houden democratie en
de scheiding van kerk en staat op bij de Nederlandse grens?

Mijn land is beloofd aan een ander volk, een uitverkoren
volk! We zijn, als elk volk uit het Midden-Oosten, gastvrij. We
denken collectief. Volgens ons is er plek voor iedereen, voor
christenen, voor Joden, voor moslims. Alle burgers van het
land mogen er zijn en mogen samen het land opbouwen.
Dat is mijn Christendom, daar ben ik mee opgevoed:
met een open deur, een open oog en een open hart voor
iedereen.

Wij gaan door als Stichting Vrede voor Palestina om álle
kinderen van het land kind te laten zijn. Om hun harten niet

Nabil Sahhar
Voorzitter

Voortgang op
Al Mostaqbal
basisschool
Educatief Zomerkamp
Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt
samengesteld, is het Educatief Zomerkamp in volle gang.
De eerste indrukken van het kamp ziet u op deze pagina.
Het zomerkamp is vanwege de Ramadan verplaatst naar
het begin van het nieuwe schooljaar. Financieel hebben
we het zomerkamp dit jaar met een bedrag van € 6.000,gesteund.
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te vergiftigen, hen hoop te geven zodat zij als volwassenen
elkaar de hand kunnen schudden, excuses aan elkaar
kunnen aanbieden waar dit nodig is en samen verder
kunnen leven in het land van melk en honing.
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Educatief
Zomerkamp

Schoolprestaties Zaid
In onze nieuwsbrief van december 2016 schreven we
over Zaid Mohammad Ghuniem, een leerling van de Al
Mostaqbalschool die als gevolg van de financiële situatie
van zijn ouders werd overgeplaatst naar een gemeentelijke
(gratis) school. Daar veranderde zijn karakter en werd hij
agressief. Directrice Amal heeft hem teruggenomen op de Al
Mostaqbal school en wij hebben het schoolgeld eind vorig
jaar voor hem voldaan. Amal meldt nu dat het goed gaat
met Zaid, zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van de
schoolprestaties. Met behulp van een psychosociaal werker,
de docenten en zijn moeder heeft hij zich opmerkelijk
verbeterd. Hij bereidt zich goed voor en levert zijn huiswerk
op tijd in. Hij doet mee aan de sport- en kunstactiviteiten
van de school, hij houdt zich aan de schoolregels en werkt
aan een goed sociaal contact met klasgenoten en docenten.
Het is nog niet duidelijk of hij nu al de overstap naar een
overheidsschool kan maken. Het gesprek daarover zal
binnenkort plaatsvinden. We hopen er het beste van; het
laatste jaar op de Al Mostaqbal school heeft een positief
verschil in zijn leven gemaakt, aldus directrice Amal.

Steun voor logopedie
In de vorige nieuwsbrief schreven we over onze bijdrage
aan het nieuwe logopedie schoollokaal en de aanschaf
van logopedie instrumenten. De gemeente Deventer heeft
daarvoor een bedrag van € 1.170,- gesubsidieerd. Het is heel
fijn dat een aantal van u ook heeft gedoneerd en we hebben
enige tijd geleden het benodigde bedrag van € 4.100,kunnen overmaken aan de school.
In dezelfde periode heeft de school ook een bedrag
ontvangen van de Bethlehem Arab Society voor het
onderhoud en schilderen van de school. Dat project zal
nu eerst worden uitgevoerd en als dat is afgerond wordt
er gestart met de inrichting van het logopedie lokaal. Wij
houden u op de hoogte.
Ons jaaroverzicht en activiteiten
Op onze website vindt u – onder actueel – de jaarrekening
over 2016 en een activiteitenverslag.
In de jaarrekening is een stijging te zien bij de ontvangen
donaties van particulieren. Dit wordt mede veroorzaakt door
onze deelname aan het Festival De Oriënt. Graag willen wij
u nogmaals hartelijk bedanken voor de trouwe steun in het
afgelopen jaar. U was gewend daarvoor een persoonlijk
bedankje te krijgen, maar door het vertrek van Mathilde
Spaapen zijn die bedankjes op een laag pitje komen te staan.
We beraden ons hoe we dat gaan vervolgen.
Doordat er in 2016 (tijdelijk) minder geld naar projecten is
gegaan, en de kosten beperkt zijn, is het resultaat positief.
Graag benadrukken we nog eens dat alle bestuursleden
geheel vrijwillig en zonder onkostenvergoeding hun steentje
bijdragen aan de Stichting.
Steunt u ook?
Natuurlijk hopen we dat u – als donateur – ons ook weer zult
steunen. Mogen wij op u rekenen?

Zaid Mohammad Ghuniem

Brenda Reinders
Bestuurslid
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Smeekbede
Palestijnse
christenen
In een Open Brief van 12 juni jl. smeekt de Nationale
Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina
(NCCOP) de Wereldraad van Kerken om een duidelijke
standpuntbepaling en om solidariteit met het Palestijnse
volk. Het ‘moment van het onmogelijke’ is bereikt, ‘we
staan aan de vooravond van een catastrofale wending’.
De NCCOP windt er geen doekjes om: de onderdrukking
duurt al 100 jaar voort. Het begon met de onrechtvaardige
en onwettige Balfour-verklaring, waarmee de Britse
regering in 1917 haar steun gaf aan de stichting van een
‘joods nationaal tehuis’ in Palestina. De NCCOP vraagt aan
de Wereldraad om van Groot-Brittannië te eisen dat ze
vergiffenis vraagt aan het Palestijnse volk en de verliezen
compenseert.
Het onrecht van de Balfour-verklaring werd verergerd
door de Nakba, de verdrijving van ca. 750.000 Palestijnen
tussen eind 1947 en begin 1949. Ze werd ‘gevolgd door de
Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, OostJeruzalem en Gaza en de fragmentatie van ons volk en ons
grondgebied door het beleid van isolatie en confiscatie van
land en de bouw van exclusief Joodse nederzettingen en de
Apartheidsmuur’.
En nog steeds zijn discriminatie en ongelijkheid, militaire
bezetting en systematische onderdrukking de dagelijkse
praktijk. Zelfs voert Israël oorlog tegen BDS, het creatieve en
geweldloze verzet tegen de bezetting. De NCCOP ziet BDS
als de laatste vreedzame uitweg en vraagt de Wereldraad
en de bij haar aangesloten kerken om de maatregelen in
het kader van BDS te intensiveren. En ook om kerkleiders
en pelgrims naar Bethlehem te leiden en andere Palestijnse
steden, want zelfs dat probeert Israël te ontmoedigen.
Deze hartverscheurende situatie had nooit zo lang kunnen
voortbestaan als de internationale kerkelijke gemeenschap
niet zo oorverdovend stil was geweest, aldus de NCCOP.
Zelfs, zegt ze, waren er enkele kerken en christelijke leiders
die de oprichting van een koloniale staat in Palestina
ondersteunden en die het volk compleet negeerden of
zelfs dehumaniseerden. Het volk dat er al eeuwen leefde,
betaalde de prijs voor de in Europa gepleegde wreedheden.
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In 9 duidelijke punten – ‘dit is geen tijd voor oppervlakkige
diplomatieke christenen’ – maakt de NCCOP duidelijk wat
ze van de Wereldraad en van de bij haar aangesloten kerken
verlangt en vraagt ze hun actieve betrokkenheid.
In Nederland heeft The Rights Forum de brief van de
Palestijnse christelijke organisaties doorgestuurd aan de
Protestantse Kerk Nederland (PKN), de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland, de Doopsgezinde Kerk en de Remonstrantse
Broederschap en roept hen op gehoor te geven aan de
oproep van de Palestijnse christenen en het onrecht dat ze
ondergaan duidelijk te veroordelen.
De internationale koepel van Hervormde/ gereformeerde
kerken heeft haar 225 leden opgeroepen om zich te
bezinnen op hun relatie met Israël en om solidair te zijn met
de Palestijnen. Het bestuur erkent dat het geloof is misbruikt
om het onrecht tegen de Palestijnen te rechtvaardigen en
verwerpt het gebruik van de Bijbel om politieke standpunten
te verdedigen die dat onrecht goedpraten of zelfs aanjagen.
De Nederlandse leden van deze koepel hebben tot nu
toe nog niet gereageerd. In de VS heeft de Amerikaanse
doopsgezinde kerk (Mennonite Church USA) gehoor
gegeven aan de Palestijnse oproep en zich geschaard achter
de BDS-beweging.
N.B. Op onze site www.stichtingvredevoorPalestina.nl staat
de volledige tekst van de Open Brief aan de Wereldraad
van Kerken van de Nationale Coalitie van Christelijke
Organisaties in Palestina.

Lien Willems
Bestuurslid
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Aanbevolen film:
The Invisible Walls
of Occupation
“Het lijkt wel of we in een grote gevangenis leven, met
onzichtbare muren. We denken wel duizend keer na
voordat we iets bouwen of op vakantie gaan, studeren,
werken, handelen of gewassen telen. Niet omdat we lui
zijn of het niet kunnen. Maar we maken ons zorgen over
de hindernissen, de treiterijen en de aanslagen van de
Israëlische militairen of de kolonisten.”
Aldus een vrouw uit Burqah, district Ramallah. Burqah
is een gewoon dorp op de Westelijke Jordaanoever. Het
stond nooit vooraan in de strijd tegen de bezetting, is
daarom ook nooit extra gestraft. Het leven in Burqah is het
gewone dagelijkse leven onder bezetting. Wat wil zeggen
dat het dorp geïsoleerd wordt van zijn omgeving door
de reisbeperkingen en de vele wegblokkades, dat het op
grote schaal officieel en onofficieel van haar land beroofd
wordt en dat elke planning lamgelegd wordt omdat Israël
geen bouwvergunningen afgeeft. En zo werd Burqah een
bouwvallig, vol en achtergebleven dorp met de helft van
de bevolking op of onder de armoedegrens. Onderwijs en
gezondheidszorg zijn moeilijk bereikbaar.
Burqah, en vele andere gewone dorpen als Burqah, laten zien
wat de gevolgen zijn van de bezetting. De nederzettingen

en hun belangen staan centraal in het beleid van Israël
ten aanzien van de Westelijke Jordaanoever, zelfs als dit
de Palestijnse bewoners ernstig tekort doet. Wetgeving en
bureaucratie leggen het leven en de ontwikkeling van de
Palestijnse dorpen lam.
In het documentaire project The Invisible Walls of
Occupation staat Burqah centraal. Kijkers krijgen een virtuele
rondleiding door het dorp. Het project werd ontwikkeld
door de Canadese Digitale Studio Folklore en B’tselem,
de Israëlische mensenrechtenorganisatie, en is gebaseerd
op het rapport van B’tselem met dezelfde naam. Op 27
mei jl. werd het in Toronto op een festival waarop virtuele
producties centraal stonden tot de Beste Interactieve
Ervaring uitgeroepen.
Lien Willems
Bestuurslid
5

Uw giften zijn meer dan welkom op
bankrekening NL64 INGB 0006 0377 97
en blijven aftrekbaar voor de belasting;
onze Stichting is ANBI-erkend.

Postadres		 Postbus 658, 7400 AR Deventer
Telefoon		 Nabil Sahhar: 06 - 46 25 49 38
Bankrekening		 NL64 INGB 0006 0377 97 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina te Deventer
e-mail		info@stichtingvredevoorpalestina.nl
Website		www.stichtingvredevoorpalestina.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons dan weten!
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen,
laat het ons ook weten!

