Jaarverslag 2015 - Werkgroep Kairos Palestina Nederland

De missie en het doel
De werkgroep is in mei 2010 opgericht om het Palestijnse Kairos document van
december 2009 ‘Uur van de waarheid’ in de (verschillende niveaus van) de kerken in
Nederland en bij de media bekendheid te geven.
Focus van de werkgroep is: Stem geven aan Palestijnse christenen.

Leden van de werkgroep per 31 december 2015:
Jan van der Kolk, voorzitter
Marijke Gaastra, secretaris
Sjaak Beirnaert, penningmeester
Ghada Zeidan
Gied ten Berge
Igo Corbiere
Kees Tinga

Financiën
Er is een apart overzicht van de financiën op de website verschenen.

Contacten en inbedding
Van wezenlijk belang is dat de activiteiten breed gedragen worden. Dat betekent dat er
wordt geïnvesteerd in versterking met verwante organisaties, in ieder geval met
Vrienden van Sabeel Nederland, Kerk in Actie/ICCO, Protestantse Kerk Nederland,
Kerk en Israel, Palestine Link, PAX, Kairos Palestina Global.

Kom en zie reizen

Aan de publicatie van het in het vorige jaarverslag genoemde boek over pelgrimeren
wordt hard gewerkt. Het verschijnt in 2016.

Inspiratie en activiteiten
Bezoek Daoud Nassar aan Nederland, in maart. Een tournee door Nederland, berichten
van enthousiaste bezoekers van bijeenkomsten in het land. Kairos met Sabeel waren
verantwoordelijk voor een bijeenkomst in Houten, waar zo’n 140 mensen in de
Opstandingskerk kwamen om met elkaar de inspiratie te delen van de door Daoud
verwoorde geweldloze weerbaarheid. De film “The stones cry out’ werd vertoond, en
deze werd later, samen met Kerk in Actie, met Nederlandse ondertiteling verspreid
onder de deelnemers. Deze hadden beloofd bijeenkomsten in de eigen regio te
organiseren om daarin gezamenlijk de film te bekijken.
In het kader van ‘Dag van het land’ participeerden we in een bijeenkomst in den Haag,
waar o.a. bisschop Hanna Atalla uit Jeruzalem veel bezoekers trok uit de Palestijnse
periferie.
Gesprek was er met Munther Isaac, op verzoek van Kerk in Actie in Nederland. Dat
gebeurde later eveneens met Jeremy Pilgrom. Voor Kairos (en ook voor Sabeel, de
gesprekken worden gezamenlijk gevoerd) is de oproep in ieder geval om als grassroots
groep de achterban te blijven informeren, en de Palestijnen – daar en hier – te blijven
bemoedigen
In april werd in Boxtel, in ‘het kasteel’ van de paters Assumptionisten, een bijeenkomst
gehouden over BDS. In het Kairos document worden we opgeroepen om, via de boycot
van producten die in de bezette gebieden worden geproduceerd, mee te werken aan het
opheffen van de bezetting. Een inspirerende bijeenkomst waar een verklaring werd
opgesteld, die via de website en de kerkelijke achterban verspreid wordt.
In juni hadden Sabeel en Kairos een gezamenlijke bijeenkomst, om – geïnspireerd door
Ingrid Rollema, beeldend kunstenaar en al jaren werkzaam met getraumatiseerde
kinderen in Gaza – te zoeken naar onze inspiratie om binnen Sabeel en Kairos in een
eventueel gezamenlijk optrekken actief te zijn. Vooraf waren er gesprekken geweest
onder begeleiding van Dinie Eerland om te onderzoeken of dit kans van slagen zou
hebben.
Kairos participeert in de Kindercoalitie.

Werkgroep Theologie
De werkgroep hield zich bezig met de vertaling van een boek van Mitri Raheb. In
oktober werd deze vertaling in de Nieuwe Liefde gepresenteerd in een inspirerende
bijeenkomst.

Communicatie
De webmaster verzorgt op een toegankelijke manier de publiciteit betr. de activiteiten.
Het is regelmatig zoeken naar de juiste balans in de publiciteit; wat ondersteunen we,
kritisch, opbouwend. Soms dunne lijnen dreigen soms te breken, maar ons profiel moet
wel helder zijn.
Op een aanbod van twee zeer betrokken kunstenaars, Len Munnik en Arie de Bruin om
een boekje samen te stellen waarvan bij verkoop de helft van het bedrag zou kunnen
worden overgemaakt naar een project voor traumaverwerking van kinderen in de
bezette gebieden is door Sabeel positief gereageerd. Er is een prachtig boekje ‘Je bent
er geweest ‘gemaakt, en dit is in een feestelijke bijeenkomst in de Pauluskerk in
Rotterdam gepresenteerd.
Vooruitblik
De gesprekken tussen Kairos en Sabeel leiden er toe dat vanaf januari 2016 er
gezamenlijk wordt vergaderd en er zoveel als mogelijk activiteiten onder gezamenlijke
noemer vallen; in de praktijk komt dat w.s. neer op alle activiteiten.
Die gezamenlijkheid heeft als consequentie dat dit ook het laatste jaarverslag van
Kairos Palestina Nederland is; over 2016 zal er een gezamenlijk jaarverslag verschijnen.

