Palestina – Israël
Werkgroep Rijnmond e.o.

Vooraf
Het voornemen van de nieuwe regering van Israël om de nederzettingen op de Westelijke
Jordaanoever te annexeren zorgt voor veel zorg en verontwaardiging. Niet alleen in de
bezette gebieden, maar ook in de Arabische wereld, Europa en andere delen van de wereld.
Het gaat hier niet alleen om het domweg stelen van grote delen van het Palestijnse land,
maar is bovendien in strijd met het internationale recht en besluiten van de VN en de
Veiligheidsraad. Naar internationaal recht zijn de gebieden bezet en dient de bezetter zich
te beperken tot (tijdelijk) beheer, en mogen geen structurele wijzigingen in het gebied
worden aangebracht. De grootschalige bouw van nederzettingen – waar inmiddels bijna
een half miljoen kolonisten wonen – is daarmee in strijd.
Dat geldt ook voor het onteigenen (= roven) van landerijen van Palestijnse boeren en de
exploitatie daarvan door Israëlische landbouwbedrijven. Het kan niet zo zijn dat de wereld
dit zo maar toelaat!
En lost het iets op? Nee, het compliceert de situatie ernstig en ontneemt de Palestijnen elke
basis voor overleg en opent de deur naar geweld. Door annexatie van de nederzettingen
wordt de versnippering van de Westelijke Jordaanoever definitief en wordt het Palestijnse
volk gevangene in de restanten daarvan. Laat staan dat het ooit nog een eigen staat kan
vormen. Of is annexatie de inleiding tot de vorming van 1 staat, t.w. Israël, waarbinnen de
Palestijnen tweederangsburgers zullen zijn?
Want Israël ziet zichzelf als een joodse staat, waar geen gelijke rechten voor niet-joden
bestaan. Dat is nu al niet zo, en zal ook dan niet anders zijn. Met de annexatie wordt een
apartheidsstaat - die het ook nu al is - officieel door de rest van de wereld aanvaard.

‘Waar staat U?’
Waar staan wij als Nederlanders die de mond vol hebben van mensenrechten?
Welk standpunt gaat onze regering en parlement innemen? En wat doet de EU?
Blijven we nog langer langs de zijlijn werkloos toekijken? … Laat U informeren!
Daarom in deze Nieuwsbrief weer korte berichten en meldingen die in Nederland meestal niet de
krant halen. Ook weer veel ‘links’ naar websites waar u over deze en andere onderwerpen meer
informatie kunt vinden. En dit alles met het doel – ook al is het maar bescheiden – bij te dragen aan
het tegengaan van onrecht en de onderdrukking van de Palestijnen. Want vrede voor de Palestijnen is
immers óók vrede voor de bevolking van Israël. Dat is de inzet van de PAIS-werkgroep1.

In dit nummer: - column ‘Het goede overwint het kwade’
- Wereldraad van kerken vraagt de EU om verzet tegen annexatie bezette gebieden
- 4 Nederlandse organisaties vragen om druk op Israël
- Wachsom Watch observeert de gang van zaken bij checkpoints
- Dirk verkoopt foute dadels, … en andere informatie.
1

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 bereiken van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen.
Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.
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‘Het goede overwint het kwade’
Nooit zal ik vergeten hoe ik voelde dat mijn maag samentrok toen ik voor de eerste keer in een bus
door een Israëlisch checkpoint ging. Wij zaten in een luxe touringcar en reden van de westelijke naar
de oostelijke kant van de Muur. We keken op tegen letterlijk torenhoge
wachttorens en schuifdeuren van een formaat dat wij hier kennen als een
forse zeewering. Je zag een enkele militair, maar je voelde dat je van alle
kanten in de gaten werd gehouden. En omdat wij met West-Europeanen
in de bus zaten werden we vlot ‘doorgezwaaid’.
Niet lang daarna probeerden wij te voet terug te gaan naar de andere
kant. Door een jungle van ijzeren hekken, waar je steeds een tijd niet verder
kon lopen, kwamen we uiteindelijk in een wachtruimte met hokjes. Of er
mensen in die hokjes zaten kon je niet zien. Wel zag je de militairen die met
hun mitrailleur in de aanslag over bruggen boven de mensen liepen.
Op een gegeven moment renden de Palestijnen van het ene naar een ander
hok. Dat eerste was net ineens gesloten. Uit ervaring (?) wisten zij waar ze
dan wel moesten zijn. En wij als onervarenen stonden weer achteraan. Dat laatste neem je op dat moment
voor wat het is. Veel erger is dat je er getuige van bent dat de Palestijnen kennelijk niet als redelijke wezens,
als mensen worden gezien. Ze worden permanent geschoffeerd en gemanipuleerd, met steeds als
onderliggende boodschap: ‘Jij bent niks waard. En wij maken hier uit wat jij wel en niet kan en mag.’
Verder op Palestijns grondgebied kreeg ik visioenen van het ghetto van Warschau; ook daar hadden ze
loopbruggen waarover de joodse mensen naar een ander deel van de wijk konden komen zonder het verkeer
van de bezetter te ‘storen’ of te ontsieren.
Veel Israëli’s hebben geen idee wat het betekent om onder bezetting te leven. Ze zien cijfers en statistieken.
Palestijnen staan echter dagelijks onder beperkende maatregelen (en soms letterlijk) in de vuurlinie. Denk
naast wat ik zojuist beschreef ook aan de talloze gezinnen die midden in de nacht ruw door Israëlische
militairen uit hun slaap worden gewekt en kinderen die gedetineerd worden. Ook sluiten velen hun ogen en
harten voor de beelden in de media. Die hebben we inmiddels immers een paar keer gezien…
Ik beschrijf deze beelden en ervaringen in een poging om helder te maken wat de bezetting van Israël voor
de Palestijnen betekent. En ik denk dat ik kan doorvoelen wat dat voor die laatsten betekent. Maar ik heb het
geluk dat ik me daarna direct weer op wat anders kan richten. Die keuze heb je niet als je in Palestina
woont. Sterker, je hebt dan niet alleen de keuze niet: je leeft onder permanente dreiging dat je zomaar kunt
worden opgepakt. En daarna zonder aanklacht weken en maanden gevangen kunt worden gehouden. Daarna
ben je helemaal nooit meer vrij, want alles wat Israël van je weet is gekoppeld aan je ID-bewijs.
De Israëlische bezetting is een van de meest cynische en weldoordachte methodes om een volk het leven
onmogelijk te laten maken. Wie zich daar in woord en gebaar tegen verzet loopt permanent het risico op een
standrechtelijke executie. En ieder kritisch woord uit binnen- en buitenland krijgt het etiket ‘antisemitisch’.
Als je er even over nadenkt is en blijft het onbegrijpelijk dat een zo intelligent en vermogend volk als de
Israëli geen andere manier dan op deze wrede wijze voor zichzelf een veilige omgeving wil creëren.
Ik zie waar Israëlische burgers wetenschappelijk en technisch toe in staat zijn. Ik heb daar ook bewondering
voor. Maar wat ik net beschreef laat niet veel meer zien dan basic dierengedrag van ‘als ik denk dat jij mij
bedreigt, sla ik meteen keihard terug’.
Hoe kun je jezelf verzoenen met dergelijk gedrag? Een deel van de Israëli’s getuigt met hun acties en verzet
gelukkig van het bezit van een moreel kompas. Zij en de meeste Palestijnen bemoedigen mij vol te houden,
ondanks dat iedere vorm van redelijk commentaar op de situatie direct bestempeld wordt als antisemitisme,
optimistisch te blijven. Ik, wij hebben geleerd dat uiteindelijk het goede het kwade overwint.
Dick Gaasbeek, bestuurslid Kairos-Sabeel Nederland, voorzitter (a.i.) werkgroep PAIS Rijnmond e.o.
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www.rightsforum.org

Vier organisaties vragen minister Blok: druk op Israël
Kairos Sabeel, The Rights Forum, docP en EAJG schrijven samen brief aan minister: woorden van protest zijn goed,
daden noodzakelijk. Op initiatief van Kairos Sabeel is naar Minister van Buitenlandse Zaken Blok de hieronder
weergegeven brief gestuurd.

--------------------aan

de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer drs. S.A. Blok

betreft: noodzakelijke druk op Israël wegens annexatieplannen
Geachte minister Blok,
Wij hebben kennisgenomen van het formele protest dat twaalf ambassadeurs van Europese landen
waaronder de Nederlandse ambassadeur de heer H. Docter indienden bij de Israëlische autoriteiten tegen de
vergaande annexatieplannen van de Israëlische regering. Dit protest is het zoveelste in een reeks van
protesten die de afgelopen decennia tegen de Israëlische politiek van annexaties, landroof, onteigeningen,
bezetting, etc. is ingediend. Zoals ook de aanstaande bespreking in de Veiligheidsraad van de V.N. op 20
mei a.s. het voorlopige staartje vormt in een reeks van soortgelijke besprekingen die tot dusver geen enkel
effect hebben op het handelen van de Israëlische overheid. Aangezien bedoelde protesten, resoluties en
verklaringen tot dusver niet van noodzakelijke drukmiddelen werden voorzien, wordt keer op keer de
ervaring van de Israëlische overheid bevestigd, dat zij ongestraft internationale rechtsregels en algemeen
geldende mensenrechten met voeten kan treden. In tegendeel, in de praktijk wordt de samenwerking met
deze staat steeds verder geïntensiveerd, zowel economisch als wetenschappelijk en cultureel alsmede op
veiligheidsgebied. Al met al leidt deze terughoudendheid van de V.S. en de E.U. in het onder druk zetten
van de staat Israël ertoe dat de formeel beleden twee-staten oplossing tot een publiek lachertje is geworden.
De annexatieplannen, die intensivering betekenen van staand Israëlisch beleid, bevestigen deze realiteit. Zo
ook de bouwplannen van de Israëlische regering in het gebied E1, een activiteit die in het Nederlands
parlement als een rode lijn is omschreven. Een alternatief, namelijk het vormen van een democratische
pluriforme staat in het voormalige mandaatgebied Palestina wordt blijkbaar door de staat Israël die zich
formeel profileert als Joodse staat, niet gezocht. Toch zal Israël moeten kiezen: het is niet te tolereren dat de
bezetting blijft voortduren, net zomin is het te tolereren, dat politieke en burgerlijke rechten aan Palestijnen
in de bezette gebieden en in de vluchtelingenkampen en de diaspora onthouden worden. Daarom roepen wij
U op om uw woorden van protest tegen Israëls beleid van onder meer annexatie, segregatie en uitbreiding
van nederzettingen te versterken met effectieve drukmiddelen waaronder economische, academische en
culturele. De clausules in het associatieverdrag met Israël bieden daarvoor voldoende mogelijkheden.
Opzeggen van het associatieverdrag ligt voor de hand. De Nederlandse overheid draagteen eigen en
belangrijke verantwoordelijkheid in het handhaven en beschermen van de internationale rechtsorde en
naleving van mensenrechten. Wij dringen er dan ook op aan om dit keer uw protest niet te beperken tot
woorden alleen. Een afschrift van dit schrijven richten wij aan de leden van de Vaste Kamercommissie
Buitenlandse Zaken.
Hoogachtend,
H. Blok, voorzitter Kairos Sabeel Nederland / G. Jonkman, directeur The Rights Forum / Jaap Hamburger,
voorzitter Een Ander Joods Geluid / S. Zimmermann, voorzitter DocP

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.
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Machsom Watch

https://machsomwatch.org/en/about

De vrouwen van Machsom Watch staan dagelijks bij militaire controleposten in bezet Palestijns gebied. Ze
houden het optreden van Israëlische militairen in de gaten en rapporteren misdragingen.
Deze organisatie werd in 2001 opgericht door joods-Israëlische vrouwen die de onmenselijke behandeling
van Palestijnen door Israëlische militairen bij checkpoints aan de kaak wilden stellen. In kleine groepjes
houden de vrouwen dagelijks toezicht bij Israëlische checkpoints (machsom betekent checkpoint) en
militaire rechtbanken. Machsom Watch registreert het toezicht en de controles bij de checkpoints, steunt de
mensen die gedwongen zijn de checkpoints te passeren, documenteert misstanden en houdt de talloze regels
bij die bepalen wie de door de checkpoints heen mag en wie niet.
Machsom Watch begon in 2001 met vijf vrouwen. Inmiddels kan de groep een beroep doen op 500
vrouwen, allen vrijwilligsters, velen van hen 60 jaar of ouder. Ze worden wel de oma’s zonder vrees
genoemd.
• Dagelijks gaan vrouwen naar zo’n 30 militaire controleposten
• Interveniëren als ze misdragingen zien
• Bellen ter plekke met de autoriteiten
• Maken verslagen en dienen klachten in
• Sturen waarnemers naar militaire rechtbanken
•
•
•
•
•

Organiseren excursies naar controleposten
Maken tentoonstellingen
Publiceren rapporten
Werken helemaal als vrijwilligersorganisatie
Bestaat uit 500 actieve vrouwen

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

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

Actie richting DIRK en Superunie; DIRK verkoopt foute dadels!
Wij hebben een onderzoek gedaan naar dadels verkocht door een aantal Nederlandse
supermarkten. Helaas troffen wij weer bloeddadels aan,
met name van het merk van Bomaja van Hadiklaim.
Veel van de dadels zijn van Hadiklaim, en gaan schuil
onder fancy namen als Jordan River, King Solomon en
Bomaja. Deze zijn doorgaans afkomstig uit Israëlische
illegale nederzettingen in Palestina. Ook Mehadrin
verhandelt dadels, vooral medjoul dadels, die deels in
de bezette Jordaanvallei gekweekt worden.
Supermarktketen Dirk van den Broek is wat je noemt een recidivist. Reeds in 2017 hebben we
actie gevoerd tegen de aanwezigheid van Bomaja dadels bij DIRK. Dirk van den Broek valt onder
de Coöperatieve Inkoop Vereniging Superunie B.A., net als een 14 andere Nederlandse
supermarktketens. Daarom hebben we DIRK en Superunie dit jaar uitgekozen voor een
emailactie. Maar ook andere supermarkten zullen wij aanschrijven.
Je kunt hier onze brief naar DIRK/Deka Markt en Superunie lezen. Wil je zelf ook naar DIRK,
Deka Markt en Superunie e-mailen? Hier zijn een paar voorbeelden van boodschappen die je kunt
versturen:
Nieuwsbrief juni 2020
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DIRK, staak de verkoop van Hadiklaim bloeddadels!
DIRK, steun Israëls illegale nederzettingen niet, en kap met Hadiklaim als handelspartner!
DIRK, doneer de opbrengst van Hadiklaim bloeddadels aan een goed doel in Palestina
Of mail direct in 2 klikken: Mail direct

➔ Wat is er fout aan Hadiklaim dadels? 
Hadiklaim Israel Date Growers Cooperative Ltd., Israëls grootste dadelexporteur, heeft de
twijfelachtige eer in een recente database te zijn opgenomen van de VN Commissaris voor de
Mensenrechten met bedrijven die actief zaken doen met Israëls illegale nederzettingen.
Hadiklaim verhandelt dadels die zijn gekweekt op geroofde Palestijnse grond. Hadiklaim profiteert
niet alleen van de bezetting van Palestijns grondgebied maar draagt ook bij aan de
instandhouding van de illegale nederzettingen. Alle Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns
gebied (dat zijn kolonies gevestigd op van Palestijnen geroofde grond) zijn illegaal volgens de
Vierde Conventie van Genève. Nederland en de EU hebben dit vele malen in internationaal
verband onderschreven. Dat Dirk doorgaat Hadiklaim producten te
verkopen staat haaks op het internationaal recht en de Guiding
Principles for Business and Human Rights.
www.docP.nl

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

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

400 OLIJFBOMEN UITGETROKKEN
Twintig gewapende Israëlische soldaten rooiden 400 gesponsorde olijfbomen, met het
doel het land in te nemen. Toch blijven wij, samen met de ‘Olive Tree Campaign’ deze
boer steunen in zijn strijd om het land te
behouden. Er staan al nieuwe olijfbomen
klaar om dit jaar te worden herplant. Ook
wordt de boer ondersteund in de juridische
strijd die de komende tijd gevoerd moet
worden.
Help ook mee,
LEES MEER
en lees in dit
artikel hoe.

Stichting Plant een Olijfboom staat voor rechtvaardige vrede in Palestina en
Israël met gelijkwaardigheid voor alle burgers, inclusief Palestijnse
vluchtelingen
www.planteenolijfboom.nl

------------------------Nieuwsbrief juni 2020

-----------------------5

werkgroep PAIS Rijnmond e.o.

Raad van Kerken steunt protest tegen annexatie
Vorige week stuurde de Wereldraad van Kerken (WCC), samen met de Raad van Kerken in
het Midden-Oosten (MECC) deze brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.
Hierin wordt een dringend appel gedaan protest aan te tekenen tegen annexatie van
Palestijnse gebieden door Israël. De brief vertolkt daarmee ook het standpunt van de
kerkleiders van de diverse kerken in het heilig land.
De Nederlandse Raad van Kerken ondersteunt dit appel en heeft de brief nog eens extra
onder de aandacht gebracht van minister Blok en de vaste Kamercommissie van
Buitenlandse Zaken.
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/05/raad-van-kerken-steunt-protest-tegen-annexatie/

Joint letter to foreign ministers that are part of
the European Union
Geneva, May 8, 2020
Your Excellencies,
The World Council of Churches (WCC) and the Middle East Council of Churches (MECC) appeal for a firm
and principled stance by the European Union against any annexation by the State of Israel of occupied
Palestinian territory in the West Bank. Any such annexation would constitute a grave violation of
international law and, as UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process Nickolay Mladenov has
observed, "deal a devastating blow to the two-state solution, close the door to a renewal of negotiations, and
threaten efforts to advance regional peace."
We concur with the statement by Dr Michael Lynk, UN Special Rapporteur on the situation of human rights
in the Palestinian Territory occupied since 1967, that the looming annexation is “a political litmus test for
the international community”, and that it “will not be reversed through rebukes”.
We appreciate High Representative Josep Borrell’s clear affirmation that the EU does not recognize Israeli
sovereignty over the Palestinian territory and that it will "continue to closely monitor the situation and its
broader implications, and will act accordingly".
Accordingly, the WCC and the MECC are calling on the EU to ensure that any such annexation is met with
real consequences, at least commensurate with those adopted by the EU in response to Russia’s annexation
of Crimea.
In addition, in case the State of Israel proceeds with the planned annexation, the EU must surely suspend the
EU-Israel Association Agreement. Article 2 of the Agreement states that relations between the EU and Israel
must “be based on respect for human rights and democratic principles”. Moreover, the Lisbon Treaty states
that the Union’s external actions must be guided by the principles of fundamental freedoms, respect for
human dignity, equality and solidarity, democracy, the rule of law, the UN Charter and international law.
For the sake of the EU’s credibility and accountability to its own fundamental principles, it must enforce
conditionality clauses such as Article 2 of the EU-Israel Association Agreement, and suspend the Agreement
in the event of the threatened annexation.
The WCC and the MECC are committed to the vision of a just peace for all people in the Holy Land. But the
unilateral annexation of yet more of the territory that remains to Palestinians cannot lead to justice or to
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peace, but only to greater injustice, dispossession, escalating tensions, regional destabilization, and the
further erosion of respect for international law.
The EU must not be complicit – by inaction or inadequate reaction – in this outcome.
Yours sincerely,
Rev. Prof. Dr Ioan Sauca
Acting General Secretary
World Council of Churches

Dr Souraya Bechealany
Secretary General
Middle East Council of Churches

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

----------------------------www.therightsforum.org

Reportage Volkskrant: propaganda voor nederzettingen
Voor een reportage over de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) op de
bezette Westelijke Jordaanoever in de Volkskrant interviewde journaliste Sacha Kester
drie Israëlische kolonisten. Kester biedt de drie uitgebreid de gelegenheid hun illegale
aanwezigheid wit te wassen, en laat
na de lezer erop te wijzen hoe de vork
werkelijk in de steel zit. Dan gaat
journalistiek over in propaganda.

Een bewapende Israëlische kolonist, vergezeld door
Israëlische militairen, bedreigt Palestijnse boeren bij
het dorp Al-Tuwant op de Westelijke Jordaanoever.
18 april 2020 [c] B’Tselem.

De spectaculaire kop boven het artikel spreekt boekdelen. Die luidt in de papieren krant Nederzettingen –
Leven achter hekken, maar niet meer illegaal. De boodschap is niet mis te verstaan: de nederzettingen zijn
niet langer illegaal. De organen die de taak hebben over het onderwerp te oordelen zijn echter unaniem
van mening dat de Israëlische kolonisering van de Westoever een grove schending van het internationaal
recht – ‘illegaal’ – is. De VN-Veiligheidsraad, het Europees Hof van Justitie, de Nederlandse regering en de
EU bevestigen dat al decennialang. In de reportage van Kester verdwijnt dit perspectief naar een
bijzinnetje, waarin terloops wordt opgemerkt dat de nederzettingen ‘volgens de meeste landen illegaal zijn’
De drie geportretteerde kolonisten zijn religieuze extremisten. Een van de drie, David Ha’ivri, is zelfs een
beruchte activist die vanwege zijn extremistische activiteiten in Israël in de gevangenis zat. Kester
omschrijft hem losjes als ‘opiniemaker’. Het zijn extremisten als dit drietal die sinds de Zesdaagse Oorlog
van 1967 de motor achter de kolonisering van de Westoever (en Oost-Jeruzalem) vormen’.
Tekenend voor de mentaliteit van de kolonisten is hun kritiek op een onderdeel van het zogenaamde
'vredesplan' van de Amerikaanse president Trump. Daarin wordt beloofd dat het grootste deel van de
Westoever in theorie ooit onder Palestijns bestuur komt. Kolonist David Ha’ivri zegt daarover: ‘Het idee dat
we een deel moeten overdragen aan een vijandig volk is onverteerbaar.’ Volgens Ha’ivri gaat de
theoretische mogelijkheid van Palestijns bestuur ten koste van de kolonisten. Daarom ziet hij meer in ‘één
groot Israël’, dat ook de Westoever omvat. In die staat zouden ‘de Palestijnen misschien niet mogen
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stemmen’, maar ‘ze zouden het bij ons beter hebben dan in een Palestijnse Staat’. Ha’ivri pleit daarmee
openlijk voor de mogelijkheid van een apartheidsregime. De gedachte alleen al is reden om scherp door te
vragen, maar Kester laat het erbij.
Lees onze gehele analyse van het artikel van Kester hier.

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

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

Wave of prayer; een ‘golf van gebed’2
Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

De Patriarchen en de kerkleiders van de kerken in het Heilige land hebben op 7 mei een verklaring
uitgevaardigd betreffende Israëls plan de bezette West Bank te annexeren. Zij stelden dat de annexatie
elke poging om tot een vredesverdrag in de toekomst in gevaar brengt. Zij gaven uitdrukking aan hun
“diepe zorg” over Israëls eenzijdige besluiten en deden een beroep op de internationale gemeenschap en
ook op de Palestijnse Bevrijdingsbeweging om gehoor te geven aan de vredesinitiatieven die in
overeenstemming zijn met internationale wetten.
Heer, U bent onze kracht en onze redding. Wij bidden tot U als wij van de voortdurende annexatie van
land dat van de Palestijnen getuigen zijn. Wij bidden dat zelfs de mensen die “de schijn van recht die
onheil sticht aanhangen” (Ps. 92:20) zich bekeren en vrede zoeken en zich houden aan het internationale
recht. Heer, in Uw genade. . . . . .. hoor ons gebed.

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

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

www.nowaytotreatachild.org
APRIL 2020 DETENTION DATA
183 children detained
20 children aged 14-15 years
0 child aged 12-13 years
0 girls detained
3 held in administrative detention
70% held inside Israel

-----------------------2

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

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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Bezoek de sites van organisaties die zich inzetten voor
vrede in Israël en Palestina.
- www.rightsforum.org
- www.sivmo.nl
- www.tentofnations.org
- www.nswas.nl
- www.yashebron.org
- www.dci-palestine.org
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.kairos-sabeel.nl
- www.cpt-nl.org
- www.unochaopt.org
- www.jewishvoiceforpeace.org
- www.heroesforpalestinianrefugees.nl

- www.docP.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.mijnthuispalestina.nl
- www.breakingthesilence.org.il
- www.palestinasolidariteit.be
- www.nowaytotreatachild.org

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

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

www.eajg.nl
---------------------------------

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

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.
➔ De Nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com .
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.
www.paisrijnmond.nl
http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052

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

---------------------------------www.rightsforum.org

----------------------------------------------------------------------------------The Rights Forum blijft - met uw steun – zich inzetten tegen de voortdurende
kolonisering van Palestijns gebied en de vertrapping van Palestijnse rechten.
Dank u wel voor uw steun aan ons werk!
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