Palestina – Israël
Werkgroep Rijnmond e.o.

Vooraf
In het jaar dat we stil staan bij 70 jaar Israël en bij tegelijkertijd 70 jaar Nakbah, i.c. de
verdrijving van Palestijnen uit hun dorpen in het huidige Israël, maar ook bij de militaire
onderdrukking van de Palestijnen in de bezette gebieden, de huisuitzettingen en onteigening
van landerijen, de gijzeling van de bewoners in Gaza, neemt het Parlement van Israël een
– óók in Israël - omstreden wet aan die de niet-joodse inwoners van Israël tot tweederangs
burgers maakt. Daarover later in dit korte bericht meer.
Maar eerst informatie over de Nakbah manifestatie op 12 mei in Rotterdam.

Herdenking 70 jaar Israël en Palestijnse Nakbah
- Hoe moeilijk is het om de vrede te bevorderen? Verschillende Palestijnse bevrijdingsorganisaties hebben op 12 mei een vredesactiviteit gehouden voor
Palestijnen en geïnteresseerden op het Grote Kerkplein voor de Laurenskerk. Dit i.v.m. 70 jaar Nakbah voor de
Palestijnen, toen in 1948 circa 750.000 Palestijnen moesten vluchtten en 400 dorpen werden vernietigd. Veel
mensen zijn op de manifestatie afgekomen.
Ook wij als PAIS-werkgroep hebben
ons ingespannen om onze doelgroep
(de kerken) te benaderen en door het
houden van een ingetogen bijeenkomst
in de Citykerk “Het Steiger”. Wij wilden
daarbij niet alleen aan de Palestijnen
denken, maar hebben ook stilgestaan
bij het 70-jarig bestaan van de staat
Israël. Ons idee om symbolisch de
Palestijnse en Israëlische vlaggen naast
elkaar te hangen stuitte op weerstand.
Het illustreert nog eens hoe gevoelig
dat ligt.
Het was een goede bijeenkomst waaraan vooral belangstellenden vanuit de kerken deelnamen. Als sprekers
traden op Ghada Zeidan van Palestine Link (www.palestinelink.nl), Hans van der Waal, kunstenaar/bezoeker
van Israël en Palestina en Henri Veldhuis van The Rights Forum (www.rightsforum.org).
Ghada vertelde over de situatie van de Palestijnen. Enkele punten uit haar verhaal: :
 Vluchtelingen. Ongeveer de helft v.d. 12 miljoen Palestijnen in het buitenland, w.v. bijna 70%
vluchteling is.
 Verlies van land. Vóór 1948 was meer dan 90% van het historische Palestina in eigendom van
Palestijnen. Nu hebben zij nog slechts controle over circa 10% daarvan.
 Pogingen Palestijnse identiteit uit te wissen. Het uitwissen van het Palestijnse bestaan in hun
vaderland vormt de voornaamste existentiële bedreiging. Door het vervalsen en systematisch ontkennen
van de Palestijnse geschiedenis en cultuur, alsmede het demoniseren van de Palestijnse bevolking.
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Machteloos, maar vastberaden. De Palestijnen zijn blij dat bijeenkomsten als deze plaatsvinden.
Dat geeft de mogelijkheid om te vertellen over de machteloosheid van de bevolking, maar ook over hun
vastberadenheid. Zij weigeren de hoop op te geven. Zij geloven in hun recht op terugkeer en
zelfbeschikking, en zij verzetten zich op allerlei manieren tegen het onrecht dat hun wordt aangedaan.
De Palestijnen willen hun menselijkheid en waardigheid behouden, en verhalen over een lange traditie
van geweldloos verzet tegen de genadeloze Israëlische militaire bezetting.
Militaire bezetting. Zwaar bewapende Israëlische militairen voeren nachtelijke invallen in woningen uit
en lichten zelfs Palestijnse kinderen van hun bed. Na hun arrestatie worden deze kinderen ondervraagd
zonder hun ouders en een advocaat. De kinderen worden geïntimideerd, in voorarrest gehouden en
berecht door een militaire rechtbank. Onder deze omstandigheden is schuld bekennen de enige uitweg
en dat is wat de meeste kinderen dan ook doen. (lees meer over het lot van de kinderen op
www.tadamun.nl )
Een nieuwe droom. De 20- jarige Alaa, wielrenner uit Gaza. Hij keek vrijdag 30 maart jl. naar de
wekelijkse ‘Mars van de Terugkeer’ aan de grens met Israël en werd daar door een Israëlische
scherpschutter in zijn been geraakt. Hij smeekte de dokter zijn been – en daarmee zijn wielerdroom – te
redden. „Ik wilde niet geloven dat ik nooit meer zou kunnen fietsen. Maar toen ik naar mijn benen keek,
zag ik alle sportmomenten aan me voorbij schieten.” Alaa' kan inmiddels zonder te huilen weer naar
YouTube-filmpjes van zichzelf op de fiets kijken. Hij heeft een nieuwe droom: deelname aan de
Paralympische Spelen.
De vernietigde droom. Yaser, echtgenoot en vader van één kind, droomde van reizen en de wereld
zien. Heeft al 30 jaar geen voet buiten Gaza gezet, is nooit op een luchthaven of in een vliegtuig
geweest. Hij zei: "Zoals de dichter des vaderland Darwish zei: 'Wij Palestijnen lijden aan een
ongeneeslijke ziekte genaamd hoop'.". Voordat Yaser zijn droom om te vliegen en de wereld te zien kon
verwezenlijken, werd hij op 6 april door een Israëlische sluipschutter neergeschoten terwijl hij Palestijnse
demonstranten in de ''Great Return March” aan het filmen was.

Hans van der Waal vertelde aan de hand van zijn zeer bijzondere schilderijen over zijn bezoek aan het land
en zijn ervaringen daarbij. Zijn zgn. ‘omkeerdoeken’ bevorderen het kijken naar en het denken over de
positie van de ander, de tegenspeler. Een oefening in inleven, die wellicht kan leiden tot meer wederzijds
begrip.
Henri Veldhuis vertelde van zijn ‘bekering’; de ommekeer in zijn denken over Palestina. Waar hij, zoals
bijna iedereen in de kerken in 1967 nog enthousiast was over de overwinning van de Israëliërs op de
Palestijnen, veranderde zijn visie door het voortdurende geweld tegen de Palestijnen, het doorgaande
afpakken van land, het onheus bejegenen van burgers en het gevangen zetten van kinderen. Hij was dan
ook enigszins kritisch naar ons als organisatoren, die volgens hem (nog) te weinig de Palestijnen als
slachtoffers neerzetten.
NB: Kort voor het verschijnen van dit Nieuwsbericht vernamen wij van het plotseling overlijden van Henri Veldhuis.
We verliezen in hem een goede vriend en een warm pleitbezorger van de Palestijnse zaak.
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Met het herdenken van de slachtoffers (waaraan iedereen meedeed), de mooie afwisselende
harpmuziek en de gedichten van Ari de Bruin, was het een waardige en zinvolle bijeenkomst.

Een les
Het organiseren van (een onderdeel) van zo’n manifestatie als op 12 mei in Rotterdam,
heeft ons nogmaals met de neus op de feiten gedrukt. Willen we verder komen met de
vrede, met pa-is, dan zullen we open moeten staan voor elkaars gedachten, proberen
elkaar te begrijpen en het vertrouwen kweken naar een ieder. Dat bleek nog eens uit de
reacties van verschillende partijen, w.o. die van Palestijnse zijde, waarbij er dankbaarheid
was voor het feit dat er christenen zijn die de aandacht vragen voor de Palestijnse zaak.

-------------------------

--------------------------------

www.jewishvoiceforpeace.org
NB: onderstaand geven wij de tekst weer zoals Jewish Voice for Peace deze online zette en mensen in de
gehele wereld vroeg protest aan te tekenen tegen de wet die onderscheid maakt tussen de bewoners
van de staat Israël.

‘Apartheid in Israel was just made official and it's devastating’.
Israel just passed the Nation-State law that says only Jewish people have the
right to self-determination and demotes Arabic from an official language to
"special status."
This is a horrific, racist, and discriminatory move to punish and rob Palestinians
of their most basic rights and freedoms!
And as a Jew and a rabbi, this action runs
counter to the Judaism that I love. I
unequivocally stand with Palestinians and
100% reject Israel's official policy of
apartheid — join me:
The Nation-State bill that Israel passed today
cements Israel as an apartheid state — from
the West Bank to Gaza to Jerusalem to Haifa.
Palestinians, no matter where they live, are
controlled by an Israeli government and military that robs them of basic rights
and freedoms.
I envision a future where all who live in Israel/Palestine enjoy the same rights
and freedoms. And I'm inviting you to invest in that vision with me.
Today we once and for all put to bed the illusion of Israel as a democracy — and
now the work continues to make it so.
ADD YOUR NAME: I reject Israel's official policy of apartheid
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Wave of prayer; een ‘golf van gebed’1
Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

** Op zaterdag 14 juli namen 7000 Israëlische demonstranten in Tel Aviv deel aan een protestmars tegen de
voorgestelde Nation State wet. Als deze wet door de Knesset wordt aangenomen dan zullen er alleen joodse
gemeenschappen bestaan en zal Hebreeuws de algemene voertaal zijn. De wet erkent Jeruzalem als hoofdstad
van Israël, wordt de Hebreeuwse kalender als de officiële kalender erkend en zijn de joodse vakanties de juiste
vakanties. Als deze wet ook daadwerkelijk wordt vastgesteld dan betekent dit een aanval op de
mensenrechten, de democratie en het internationale recht. De wet zal Palestijnse burgers in Israël zowel van
economische, politieke als van sociale rechten beroven.
Gebed
Eeuwige, wij blijven bidden voor recht en vrijheid voor alle mensen in dit zo gekwelde land. Wij vragen U om
uw Geest om ons sterk te maken en ons overeind te houden in de strijd voor gelijkheid en democratie.
Wij danken U voor al die mensen die niet ophouden om weerstand te bieden aan ongerechtigheid en zich
tegen discriminerende wetten van de regering teweer te stellen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
** Het Israëlische leger heeft op de Westbank meer dan 400 meter waterleiding verwoest. Deze leiding is een
vitale ader die toegang geeft tot het land van Palestijnse boeren en Bedoeïenen in de Jordaan vallei. Velen
proberen hun bestaansmogelijkheden veilig te stellen in enclaves die inmiddels ingesloten zijn door militaire
zones, checkpoints en meer dan 30 illegale Israëlische nederzettingen.
Onlangs heeft het leger bulldozers gebruikt om de grond om te woelen op zoek naar gaten waar water uitkomt
en zij hebben waterbronnen verwoest in verschillende delen in de Jordaan vallei.
Gebed
Eeuwige, nu wij rondkijken en dit verschroeid en uitgedroogd land zien, denken wij aan U en hoe onze ziel
dorst naar uw gerechtigheid.
Laten wij bidden met de woorden van psalm 14:8: ‘Toon mij de weg die ik moet gaan. Tot U verhef ik mijn ziel.'

----------------------------

------------------------------

PAIS. Wie, wat, waar?
PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling
en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan de
totstandkoming van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de
informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

Zie ook www.paisrijnmond.nl , de website van de werkgroep. Naast de Nieuwsbrieven staan op deze site
actualiteiten, een agenda, verwijzingen naar organisaties en artikelen met achtergrondinformatie over de
Palestijnse kwestie.

PAIS steunen? Wilt u het werk van de PAIS werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage
over op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS.
Colofoon
paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com
www.paisrijnmond.nl
http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052

1

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo
gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl
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