
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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Troost
Waar kunnen we troost vinden in deze tijd van dood, 
wraak en verdriet? Daar waar beide volkeren wonen, 
staan Palestijnen en Israëli’s in de rij om hun doden te 
begraven, de wonden te likken en in eeuwige rouw te 
vervallen! Waar kun je troost vinden waar het ene volk 
het andere miskent en niets gunt! Waar het ene volk het 
andere overheerst! Waar beide volkeren slachtoffer zijn 
van hun geschiedenis en zich hebben vastgeklemd om 
als slachtoffer verder door het leven te gaan! Waar vind 
je de troost in een wereld die voor de ene of de andere 
partij kiest zonder zich te bekommeren om de mensheid 
en het belang van samen zijn, samen delen, samen 
bouwen aan de toekomst!

Toch kunnen we troost vinden als we niet meer in de spiegel 
blijven kijken en slechts het slachtoffer zien en wanneer 
we stoppen te kijken met onze gesloten ogen en harten. 
Deze spiegels moeten weg zodat we voor één keer echt 
naar elkaar gaan kijken. Zodat we niet meer alleen met de 
ogen zien maar juist met onze harten. Uit deze dagen van 
geboorte en van vernieuwing, van een nieuw leven put ik 
mijn troost dat er een nieuwe start gemaakt kan worden. De 
kerstbomen glinsteren met hun lichtjes en versiersels, de ster 
van Bethlehem staat er boven op en wijst de weg als we die 

maar willen zien. De weg is helder. 
Er is geen oplossing voor een 
conflict als de harten dicht blijven 
en de spiegels ons in de weg staan. 
Daarin blijven kijken is jezelf blijven zien zoals je jezelf wilt 
zien. Weg met de spiegels die deze realiteit weerspiegelen 
en die ons weerhouden om de ander echt te zien.

De ster van Bethlehem is gerezen. Hij wijst ons de weg. 
Zullen we met ons allen, pro-Palestijnen, Pro-Israëli, de 
onverschilligen, allen dit verlichte pad gaan bewandelen, 
het voor één keer proberen? Alles is al geprobeerd; 
onderhandelingen, oorlogen, sabotage, terroristische 
aanvallen, individueel- en staatsterrorisme, maar niets 
heeft ons dichterbij de vrede gebracht. Die vrede waar 
we met z’n allen zo naar smachten. Die vrede die het ene 
volk het andere volk gunt om samen in vrede te leven; 
een rechtvaardige en haalbare vrede die duurzaam zal zijn 
voor ons en onze kinderen en kleinkinderen. De ster van 
Bethlehem wist al de weg, laat ons samen dat verlichte pad 
in gaan.

Nabil Sahhar
Voorzitter

Kerkdienst Penninckshuis
Klein verslag van de kerkdienst in het Penninckshuis,  
Do/Re gemeente te Deventer op 28 september 2014. 

Nabil Sahhar, voorzitter van Stichting Vrede voor Palestina, 
kwam uitleg geven over de collecte. Het thema van de 
viering was: “Vreemdeling”. Tijdens de “preek” zag ik hem 
aantekeningen maken. “Ik ben hier ook een vreemdeling”,  
zo begon hij, “nieuw in jullie midden en ik breng jullie de 
vrede uit Jeruzalem, waar ik geboren ben”.
 
Wat mij raakte, was dat hij in de korte tijd, die hij had, uitleg 
gaf over de situatie van de jongeren op de Westbank in Al 
Khader. Hij verweefde de preek over de vreemdeling met het 
vervreemden van de jongeren in Al Khader, wanneer zij geen 

expressie kunnen geven in hun opgroeien met elkaar.  
“Begin met de jeugd en eindig met vrede”.
                                         
Hij liet in zijn verhaal zijn kwetsbaarheid zien door dicht 
bij zichzelf en zijn betrokkenheid bij en aandacht voor de 
jongeren in Al Khader te blijven. Het waren inspirerende 
woorden. Ik hoop dat de collecte een goede opbrengst 
had. (Redactie: de collecte heeft € 213,- opgebracht, 
een heel mooi bedrag, waarvoor heel veel dank aan de 
gemeenteleden van de Diaconie van Het Penninckshuis).

Anke Scholte
Donateur
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Terugblik 2014: Activiteiten 
waar we aan deelnamen of gaan deelnemen

Opknapbeurt speelplein

Tijdens ons bezoek in 2013 zagen we dat het schoolplein – 
een belangrijke ontmoetingsplek voor de kinderen – in zeer 
slechte staat was. Schommels en de draaicarrousel waren 
kapot. Met onze financiële steun van € 1.500,- is het dit jaar 
mooi opgeknapt en genieten de kinderen er nu weer volop 
van. 

Het Abrahams Pad

Op 5 april waren we uitgenodigd op een reismarkt in 
de Bibliotheek op de Brink in Deventer. Daar werd het 
Abraham’s Pad in Nederland geïntroduceerd door niemand 
minder dan Stefan Szepesi, auteur van het bekende 
boek Walking Palestine. Het Abrahams Pad, nog volop in 
ontwikkeling trouwens, wil een trektocht zijn in het spoor 
van de aartsvader Abraham. Ze gaat door vier landen: 
Turkije, Syrië, Palestina en Israël. Uiteindelijk moet het  
Pad 5000 kilometer lang worden over tien landen.
Via onze Stichting hoopten de mensen die het Pad in 
Nederland promoten belangstellenden op het spoor te 
komen, die het Pad geheel of gedeeltelijk willen gaan lopen. 
En aanvankelijk werkte het ook zo: enkele enthousiaste 
mensen meldden zich aan. Maar omdat het er niet 
voldoende waren en omdat de situatie te gespannen werd 
in m.n. Turkije en Syrië staat de werving momenteel op een 
laag pitje. Maar mocht u in principe deze trektocht willen 
maken, we verbinden u graag door.

Muziektheaterproject

In maart jl. was Rian Evers te gast op onze goed bezochte 
informatieavond. Ze vertelde daar vol overgave over 
het muziektheaterproject met de kinderen van de  
Al Mostaqbalschool in 2013. Het project bleek – naast de 
kennismaking met muziek, theater en dans – bij uitstek 
geschikt om nieuwe sociale vaardigheden te leren en om 
te leren concentreren. Ook voor de docenten was dit een 
waardevolle ontdekking, die later in het zomerkamp nog 
door hen zelf werd toegepast.  
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Educatief Zomerprogramma

Ook dit jaar was er gelegenheid voor de kinderen van de 
Al Mostaqbalschool om deel te nemen aan het tweeweeks 
durend educatief Zomerkamp. De kinderen leven daar het 
hele jaar naar toe. Tegen het einde van het schooljaar is het 
belangrijk dat de kinderen – die praktisch geen enkele vorm 
van vermaak kennen – zich gelukkig voelen en vrij. Juist dit 
creatieve zomerprogramma stimuleert hen deel te nemen 
aan het volgend schooljaar. Wij steunden het Zomerkamp in 
2014 met € 6.250,-.

Er deden dit jaar 121 kinderen aan mee in de  
leeftijd van 5 tot 14 jaar, waarvan 63 jongens en  
58 meisjes. Van deze kinderen waren er 15 met een 
verstandelijke en lichamelijke handicap, 64 met 
leerstoornissen en 42 kinderen uit het dorp. Meer 
was helaas niet mogelijk. Het zomerkamp wil door 
de deelname van overige kinderen uit het dorp de 
integratie bevorderen met kinderen met een speciale 
behoefte. 

Naast schilderen, knutselen, zingen, folklore dans, 
waren er ook sport- en drama-activiteiten waar 
iedereen aan mee kon doen. Iedere dag was er voor 
de kinderen een heerlijke maaltijd, helaas geen 
vanzelfsprekendheid. 
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Deventer Wereldstad

Op 2 november was de schouwburg kleurrijk 
gevuld met allerlei Deventer organisaties die actief 
zijn in internationale samenwerking. Een prima 
podium voor gesprek, uitwisseling en genieten van 
allerhande activiteiten. 

ROOM no. 4

In oktober jl. bezochten wij in de Domkerk in Utrecht de 
foto-expositie Room no. 4, over de realiteit van gedetineerde 
Palestijnse kinderen in Oost- Jeruzalem.
Honderden Palestijnse kinderen worden elk jaar 
gearresteerd onder omstandigheden waar gezien hun 
leeftijd geen rechtvaardiging voor te vinden is en die een 
schending zijn van Israëlische en internationale wetgeving. 
Room no. 4 is een verhoorkamer in het hoofdbureau van de 
Israëlische politie in Jeruzalem. 

Onderwijsfaciliteiten voor de school

Eind oktober ontvingen wij nog een aanvraag van de  
Al Mostaqbalschool ter hoogte van € 2.106,15 voor 
de aanschaf van onderwijsmaterialen, zoals  
2 laptops, leshulpmiddelen en een digitale camera om 
schoolactiviteiten beter vast te leggen. De Gemeente 
Deventer heeft hiervoor het maximale bedrag aan subsidie: 
€ 1.170,- ter beschikking gesteld. Gemeente Deventer,  
heel hartelijk bedankt, mede namens de school.  

Bezoek Toine van Teeffelen

Toine van Teeffelen van het AEI (Arab Educational 
Institute) in Bethlehem was voor enkele weken
in Nederland. Hij hield hier in den lande van
27 november tot 10 december een aantal lezingen. 
Over zijn nieuwe boek: Liefde, woede en waardigheid 
– Leven als gezin op de bezette Westelijke 
Jordaanoever. Het bestaat uit dagboekaantekeningen 
van 2006 tot 2014 over wat hij en zijn gezin (Toine 
heeft een Palestijnse echtgenote en ze hebben samen 
twee kinderen) hebben meegemaakt in Bethlehem 
waar ze wonen. In Enschede sprak hij over het project 
‘Leven in het Heilige Land: verschillen respecteren’. 
Middels dit project volgen zo’n 750 leerlingen op 
de Westbank tussen de 14 en 17 jaar oud samen 
godsdienstlessen en workshops en bezoeken ze 
elkaars vieringen. Want aan dit project nemen zowel 
christelijke als islamitische jongeren deel. 
Meer hierover in onze volgende Nieuwsbrief.
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Palestijnse Filmdag

Voor de derde keer op rij werd in 
Hilversum een, of eigenlijk de, jaarlijkse 
Palestijnse Filmdag georganiseerd.  
Want hoe jong de traditie ook is, de 
Filmdag is nu al een plek waar mensen 
die betrokken zijn bij het Palestijnse en 
Israëlische volk elkaar treffen en elkaar 
een hart onder de riem steken. Er werden 
8 films en documentaires vertoond. Bij de 
meeste films was er na afloop gelegenheid 
tot napraten met de maker van de film 
of een andere betrokkene. Er was een 
heerlijk Palestijns buffet. Een van de films 
die we daar gezien hebben, nl. The stones 
cry out, wordt beschreven in de rubriek 
Aanbevolen film.

Daoud Nassar van Tent of Nations

19 Mei jl. kwamen in de vroege ochtend onaangekondigd 
bulldozers van het Israëlische leger op het land van de Palestijns-
christelijke familie Nassar bij Bethlehem en vernietigden daar ruim 
1500 abrikoos- en appelbomen en wijnstokken. Het boerenbedrijf 
van de familie Nassar is al jarenlang een ontmoetingsplek van 
joden, christenen en moslims. Hun ‘Tent of Nations’ heeft als 
motto ‘Wij weigeren vijand te zijn’. Israël wil de grond graag 
hebben omdat daarmee de ring van illegale nederzettingen om 
Bethlehem heen completer zou worden. Maar de familie Nassar 
heeft eigendomspapieren die tot de Ottomaanse tijd teruggaan. 
Nog steeds lopen er procedures bij het Hooggerechtshof. Maar het 
leger wilde de uitspraak niet afwachten. Van over de hele wereld 
kreeg de familie Nassar steunbetuigingen en werden er acties 
georganiseerd om weer bomen aan te kunnen planten. Wij deden 
daar, natuurlijk, aan mee. In 2012, bij ons bezoek aan Palestina, 
hadden we met de familie kennis gemaakt.
Tweede helft januari 2015 komt Daoud Nassar naar Nederland. 
We zullen u te zijner tijd via de mail vertellen waar en wanneer hij 
spreekt.
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Op het einde van de informatie- en donateursavond 
van 4 juni van vorig jaar riep Ies Walpot, een van onze 
vaste donateurs, mensen op om deel te nemen aan een 
leesgroep rond Blessuretijd van Ed van Thijn, omdat 
het zo’n eerlijk en tegelijk indringend boek was over de 
dilemma’s van een joods politicus. Dilemma’s waarvan de 
vraag hoe je te verhouden tot Israël en Palestina er een 
is. En niet de minste.

Op 23 januari van dit jaar kwam de beoogde leesgroep 
voor het eerst bij elkaar. We maakten kennis met elkaar en 
vertelden waarom en hoe we betrokken waren bij Israël en 
Palestina. In de daaropvolgende bijeenkomsten bespraken 
we thematisch wat in het boek van Ed van Thijn min of meer 
chronologisch aan de orde komt. En dus ging het over het 
Joodse geloof en het verlangen van Joden naar een thuis, 
over mensenrechten en rechten van minderheden, over (de 
doorwerking van) de Tweede Wereldoorlog en, last but not 
least, over Israël en Palestina.

In de leesgroep werd persoonlijk en integer gediscussieerd. 
Waar we van mening verschilden probeerden we niet 
elkaar te overtuigen van het eigen gelijk, maar zaken van 
verschillende kanten te belichten en verder uit te diepen. 
Desondanks moesten we achteraf concluderen dat de 
verschillende thema’s toch nog te omvattend waren: zelden 
kwamen we aan alle vragen toe die in de voorbereiding 
gesteld waren. Daarom besloten we na de vakantie door 
te gaan. 

Op 9 oktober bekeken we samen de film Five Broken 
Camera’s, een sober indringend portret van het geweldloos 
verzet van een Palestijns dorp tegen de bouw van de Muur 
op hun grondgebied. Het vastleggen van dat verzet kostte 
de fotograaf o.a. tot vijf keer toe zijn camera. Inmiddels was 
de volgende Gaza-oorlog uitgebroken, ditmaal met nog 
veel meer doden dan in de vorige oorlogen. We hadden 
voorheen afgesproken om na de film samen het boek te 
gaan lezen van Avraham Burg: “De Holocaust is voorbij”, 
maar bij wijze van spreken ontbrak de moed ons. Want wat 
had zo’n agressieve, massieve oorlog, zoveel vernietiging, 
zoveel geweld nog met Jodendom en met de waarden van 
het Jodendom te maken? Waren er nog wel tekenen van 
geweldloos verzet, van werken aan vrede? Om daar zicht 
op en feeling mee te krijgen nodigden we Sytse en Marlies 
Tjalingii uit, die via hun Israëlische schoonzoon en vanuit 
hun geloof – beide zijn Quakers - betrokken zijn geraakt bij 
vredeswerk in Israël en Palestina. Ze hebben al vele groepen 
geleid in Ramallah, in Gaza, in Jeruzalem, groepen met 
Joden en Palestijnen, groepen in geweldloze communicatie 
en in conflicthantering. Op kleine schaal werken ze zo eraan 
om vrede te verbreiden. En met resultaat, gezien de vele 
enthousiaste reacties. Hun inzet werkte bemoedigend: we 
gaan in 2015 door met Avraham Burg. Belangstellenden 
voor de leesgroep kunnen zich aanmelden via info@
stichtingvredevoorpalestina.nl

Lien Willems 
Bestuurslid

Vaak wordt het conflict tussen Israël en Palestina beschreven 
en gedacht als een conflict tussen Joden en Moslims. Rechts-
nationalistisch Israël stelt zelfs dat christen-Palestijnen 
geen ‘Arabieren’ zijn – in Israël worden Palestijnen meestal 
aangeduid als ‘Arabieren’ – en anders behandeld moeten 
worden. De film “The stones cry out” van Yasmine Perni 
maakt pijnlijk duidelijk dat ook christen-Palestijnen allereerst 
Palestijnen zijn. Ook zij zijn in 1948 van hun land verdreven 
en konden er niet terugkeren. Ook zij moesten na de 
Zesdaagse Oorlog in 1967 aanzien dat hun land bezet werd, 
dat er op hun grondgebied nederzettingen kwamen en een 
Muur. Christendom begon in Bethlehem en de christenen in 
Israël en Palestina willen niet dat dit enkel een archeologisch 
feit wordt. Ze steunen voluit het geweldloze en diplomatieke 
verzet tegen de bezetting (Hanan Ashrawi, een belangrijke 
diplomate, is bijvoorbeeld christen). Ook willen ze de 
hoop en inspiratie van hun geloof levend houden. Elias 
Chacour, de aartsbisschop van Galilea, is daarbij een lichtend 
voorbeeld. De titel “The stones cry out” is ontleend aan het 
Lukas-evangelie: enkele Farizeeën willen dat de leerlingen 

van Jezus hun mond houden bij zijn intocht in Jeruzalem, 
maar Jezus antwoordt: “Als zij zouden zwijgen, dan zouden 
de stenen het uitschreeuwen”. De Palestijnen worden 
monddood gemaakt, de stenen schreeuwen het uit. 
De film getuigt hier indringend van.

Lien Willems
Bestuurslid

Aanbevolen film: The stones cry out

Blessuretijd krijgt een vervolg
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Troost
 
In dit boekje staan overwegingen, ervaringsverhalen en gedichten rond troost van een 
veertiental auteurs. Wij zijn gevraagd een bijdrage te leveren. Dat heeft geleid tot een 
boeiend interview met Nabil Sahhar waarin hij vertelt wat hij als troost ervaart voor zijn volk. 
U kunt het boekje bij ons bestellen. De kosten zijn € 11,50 plus € 2,56 verzendkosten. 
Vanaf 1-1-2015 zijn de verzendkosten € 2,76. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan 
onze projecten. Stuur uw gegevens naar info@stichtingvredevoorpalestina.nl als u een of 
meerdere exemplaren wilt bestellen. Van harte aanbevolen. 

Brenda Reinders en Mathilde Spaapen
Bestuursleden 

Er zijn dit jaar 3 projecten van de Al Mostaqbalschool 
financieel gesteund met in totaal een bijdrage van € 9.870,-. 
Daarnaast is er ook een bedrag van € 250,- overgemaakt 
naar de Vision Association for Culture & Arts (VACA), voor 
de aanschaf van geschikte muziekinstrumenten voor 
slechtziende talentvolle jonge musici in Bethany. Deze 
bliksemactie was een initiatief van Sjaak Kuijer en Janny 
van Heerbeek, verbonden aan Stichting Friends of Young 
Bethlehem, waar we jaarlijks ervaringen mee uitwisselen.

De opbrengst aan donaties in 2014 bedroeg € 6.873,-, 
waaronder een bijdrage van de gemeente Deventer van 
€ 1.170,-. Heel veel dank aan iedereen die onze activiteiten 
een warm hart toedraagt. 

Onze kosten zitten vooral in de vervaardiging van de 
nieuwsbrief, die u drie keer per jaar ontvangt. Veel mensen 
stellen het op prijs om deze nog op papier te ontvangen en 
dat honoreren we graag. De kosten die we dit jaar gemaakt 
hebben, bedragen € 1.650,-. Onze jaarrekening vindt u op 
de website.

Gevraagd: een drukker die ons wil sponsoren met het 
drukken van de nieuwsbrief. Als u iemand weet, laat het 
ons weten. 

Onze uitgaven zijn de laatste jaren helaas hoger dan 
de inkomsten. Daarom een welgemeende oproep tot 
financiële steun voor ons werk in Al Khader. We proberen 
de nieuwe generatie in Palestina vooruit te helpen. Met 
meer inkomsten kunnen we meer betekenen! Ook in 
Nederland, waar we steeds meer via lezingen, artikelen, 
website en nieuwsbrieven, inzicht geven in de situatie daar 
en tot dialoog en ontmoeting willen komen hier. 

“De ster van Bethlehem wist al de weg, laat ons samen dat 
verlichte pad in gaan”.
Wij wensen u toe dat u allen het nieuwe jaar met een open 
hart tegemoet kunt treden.  
Vrede, Salaam, Shalom.

Brenda Reinders
Bestuurslid

Onze financiën 

Onze voorlichting
Waar en wanneer we maar kunnen geven we informatie en voorlichting over de situatie in Israël en Palestina. 
We vertellen ook over het wel en wee van de Al Mostaqbalschool, ons belangrijkste project op dit moment en over 
onze betrokkenheid bij de hele situatie. 

Er verschenen diverse artikelen over en met Nabil Sahhar, onze voorzitter: 
•  in het Reformatorisch Dagblad van 9 augustus jl. Daarin een tweegesprek tussen professor Fred Grünfeld en Nabil. 
•  in het Katholiek Magazine voor Zuidwest-Salland ’t Zout van oktober jl: ‘Wij zijn in staat om te vergeven’. 
•  in het boekje Troost, in november 2014 uitgegeven door Dabar-Luyten in de serie Lijnen van Licht: ‘Is er nog troost 

voor het Palestijnse volk?’
•  in het Franciscaans Maandblad van december jl.: “Het is fantastisch om te zien dat leerlingen op het podium hun 

talent kunnen laten zien”. 
De artikelen van ’t Zout, het Reformatorisch Dagblad en het Franciscaans Maandblad kunt u in het geheel lezen op 
onze website: www.stichtingvredevoorpalestina.nl. Het boekje Troost kunt u bij ons bestellen. 

In het nieuwe jaar staan we vanzelfsprekend open voor uitnodigingen om te komen spreken of iets te schrijven. 



Postadres  Postbus 658, 7400 AR Deventer 

Telefoon  Mathilde Spaapen: (0570) 61 79 20

   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!

Uw giften zijn meer dan welkom op 

bankrekening NL64 INGB 0006 0377 97 

en blijven aftrekbaar voor de belasting;

onze Stichting is ANBI-erkend.


