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Vooraf  

Het is dit jaar 100 jaar gelden dat Engeland in de zgn. Balfour-verklaring instemde met de 
immigratie van joden in Palestina; het gebied waar de Palestijnen woonden.  Palestina, het 
Britse protectoraat tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee. Daarmee werd in de 
kern het conflict tussen joden en Palestijnen geboren, ook al bevat de verklaring tevens de 
tekst “De Britse regering zal joden helpen dat doel (d.i. een eigen land) te bereiken, maar 
daarbij mogen de rechten van de bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina niet 
worden aangetast”. De praktijk is helaas anders. Tussen 1947 en 1948 komen grote 
aantallen joden het land binnen, worden 750.000 Palestijnen uit hun dorpen verdreven, 
worden 500 dorpen met de grond gelijk gemaakt en wordt land geconfisqueerd.  
Nu, ruim 70 jaar later, zitten nog miljoenen verdreven Palestijnen in vluchtelingenkampen, 
is de Westbank bezet door Israël, zijn de rechten van de Palestijnen sterk beknot, wonen er 
inmiddels een half miljoen joodse ‘settlers’ in de nederzettingen op de Westbank en wordt  
het onteigende land door Israëlische bedrijven geëxploiteerd. 
Dit alles in strijd met het internationaal recht en meerdere VN resoluties. Maar de wereld, 
de Verenigde Staten en Europa voorop, kijkt de andere kant op. Ook Nederland stelt zich 
lafhartig op; bang als het is voor de reacties van de staat Israël en het (onterechte) verwijt 
van antisemitisch te zijn. Maar de Palestijnse bevolking lijdt inmiddels al generaties lang, 
wordt ernstig beperkt in haar ontwikkeling en biedt met name jongeren weinig uitzicht op 
een menswaardig bestaan. Met frustratie en geweld tot gevolg.  
 

En wat doen wij? Wat doet u om een rechtvaardige vrede voor de Palestijnen te 
bereiken? En hoe ondersteunen wij vredesgroepen - óók van Israëlische zijde -  
om Palestijnen en Israëliërs een vreedzame toekomst te bieden ?         
 

 
 
 
 

Wave of prayer; een ‘golf van gebed’1 
Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende: 
 

** Donderdag 2 november 2017 was de datum dat het 100 jaar geleden is dat de 
Balfour verklaring werd uitgegeven. Deze verklaring heeft een proces in gang gezet dat 
heeft geleid tot het wegvoeren en het onteigenen van bezittingen van miljoenen 
Palestijnen. 
                                                           
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 

 

 

 

Palestina – Israël 

Werkgroep Rijnmond e.o. 

 

In deze nieuwsbrief treft u informatie uit diverse bronnen aan en attenderen wij u op organisaties die 

zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina. Tip: print de Nieuwsbrief, lees deze en geef deze door 

aan anderen. Ons werk steunen? Zie meer informatie over PAIS op het laatste blad.  

http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/
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Nu, een eeuw later, worden nog steeds aan Palestijnen hun basale rechten die leiden 
tot vrede en veiligheid, onthouden. 
 

Gebed 
Eeuwige, U bent machtig, U wordt genoemd de prins van vrede en de beminde van wat 
betreft waarheid en gerechtigheid. Geef ons, zo vragen wij U, hoop voor morgen, hoop 
voor onze toekomst. Wij bidden U dat gerechtigheid en waarheid in ons land de 
boventoon mogen voeren en dat uw vrede mag stromen als een rivier. 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 
VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017 

VN waarschuwt 150 bedrijven actief in de bezette 
Palestijnse gebieden 
De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten heeft een brief 
gezonden naar 150 buitenlandse en Israëlische bedrijven, omdat zij actief 
zijn in de illegale Israëlische koloniale nederzettingen in bezet Palestina. 
Hun commerciële activiteiten zijn overtredingen van het internationaal 
recht en van meerdere VN-Resoluties. 
Verder 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/09/28/vn-waarschuwt-150-
bedrijven-actief-in-de-bezette-palestijnse-gebieden 

 

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

 
 

 Palestina Solidariteit is een Belgische organisatie die zich inzet voor vrede in Palestina.  
      Voor meer informatie zie  www.palestinasolidariteit.be .   
Uit: Palestina Solidariteit Nieuwsbrief Nr 45  
 

De joodse kolonie in Hebron mag voortaan gemeenteraadsverkiezingen organiseren 

Op 29 augustus kondigde de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman aan dat de 
joodse kolonie van de Palestijnse stad Hebron voortaan een “gemeentelijk” statuut heeft. In 
1968 werd de kolonie Kiryat Arba aan de oostzijde van Hebron gebouwd. In 1969 vestigden 
zich een aantal kolonisten van de Gush Emunim beweging in deze kolonie. Thans telt Hebron 
850 kolonisten en 200 000 Palestijnen. De kolonisten die in het centrum verblijven, worden 
door 2000 Israëlische soldaten beschermd. Nu mogen deze kolonisten hun eigen gemeente-
raadsleden verkiezen. Dit versterkt de kolonistenlobby Yecha in het idee dat het joodse deel 
van Hebron (met de Tombe van de Patriarchen) nooit onder het gezag van de Palestijnse 
Autoriteit zal vallen. Bron: Le Soir, 31.8.2017, p. 11. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/09/28/vn-waarschuwt-150-bedrijven-actief-in-de-bezette-palestijnse-gebieden
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/09/28/vn-waarschuwt-150-bedrijven-actief-in-de-bezette-palestijnse-gebieden
http://www.palestinasolidariteit.be/
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Het bezettingstoerisme op de Westelijke Jordaanoever heeft de wind in de zeilen 

Yariv Levin, de Israëlische minister van Toerisme, stelt alles in het werk om het toerisme in de 
kolonies op de Westelijke Jordaanoever aan te moedigen: speeltuinen voor kinderen, 
trajecten voor voet- en paardentochten, en zelfs ontmoetingen met wijnboeren. Levin is zelfs 
van plan om in het joodse deel van Hebron een hotel te bouwen. In de kolonie Ariel bestaat al 
een hotel en in 2014 werd een gîte in de kolonie Itzhar gecreëerd. Kamers bij joodse 
particulieren kennen een bepaald succes, zoals in de kolonie van Pisgerat Ze'ev, een nieuwe 
wijk in Oost-Jeruzalem. 

Maar ook Airbnb laat zich niet onbetuigd. Op deze website zijn er steeds meer kolonisten die 
hun woning verhuren. Bron: Le Soir, 19.8.2017, p. 12). 

   Al deze acties passen in het Israëlische beleid om stap voor stap de bezette gebieden  
       te annexeren en de leefruimte voor de Palestijnse bevolking verder te beperken.    
 

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

 

 

Een beweging van Palestijnse jongeren in Hebron  

die door middel van geweldloze acties zich verzetten 

tegen de bezetting van het oude centrum van de stad 

door een kleine groep gewelddadige kolonisten. Deze 

groep kolonisten bestaat uit ruim 800 personen, die 

door 2.000 Israëlische soldaten wordt beschermd.    

      Voor meer informatie Ctrl+klikken op:                                                                               

Working for Peace and Justice: Hebron Freedom Fund 
 

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

Palestijnse christenen vragen kerken om steun 
Bron: Nederlands Dagblad - 08 november 2017,  
Remco van Mulligen 
Geloof 

Het christelijke deel van de Palestijnse bevolking dreigt te verdwijnen. De Raad van Kerken moet hier nog vóór 
Kerst publiek alarm over slaan, vindt Kairos-Sabeel Nederland. Deze stichting neemt het op voor de belangen 
van Palestijnse christenen. Zij wijst de raad op een brief van ‘een breed samengestelde groep Palestijnse 
christelijke organisaties’ die op 12 juni een vergelijkbare oproep deed.  

Kairos-Sabeel verwijst in haar nieuwe oproep naar het Kairos-document uit 2009, waarin Nederlandse 
Palestijnse christenen zich uitspreken tegen de bezetting van Palestijnse gebieden ‘die de menselijkheid van 
zowel Israëliërs als Palestijnen aantast’. De organisatie is kritisch over de kerken, aangesloten bij de Raad van 
Kerken, die volgens haar ‘minimale aandacht’ hebben geschonken aan dit probleem. Die aandacht moet er 
volgens Kairos-Sabeel wel komen, ‘omdat vrede niet kan zonder gerechtigheid’. 

Op die oproep kwam vanuit Nederland zo goed als geen reactie, meldt Kees Blok, voorzitter van 

Kairos-Sabeel Nederland. ‘Ze vinden het een lastig dossier.’ Volgens hem willen de kerken zich er niet 

aan branden: ‘Ze hebben last van een slinkende, maar luidruchtige pro-Israëlgroep.’  

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

http://www.workingforpeaceandjustice.org/?e=9c2197acaf16af8ddd52ed11ac878629&utm_source=wpj&utm_medium=email&utm_campaign=protest&n=8
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België zoekt steun voor compensatie voor vernielde Palestijnse scholen 
07/09/2017 - Bron: BELGA  

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zijn Europese collega’s donderdag voorgesteld 

compensatie te vragen voor scholen in de Palestijnse gebieden die door Israël worden vernietigd. Hij 

deed dat tijdens de informele vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Tallinn. 

Israël vernietigt regelmatig scholen en kinderopvangcentra die door Palestijnen werden gebouwd met 

internationale fondsen. Verschillende projecten die door België zijn gefinancierd, werden al met de 

grond gelijk gemaakt. 

Het laatste feit, een school die eind augustus werd vernietigd, heeft de Belgische ministers ertoe 

aangezet verder te gaan dan vragen om uitleg. Reynders wil bij bilaterale ontmoetingen compensatie 

vragen aan Israël. België had 22.500 euro geïnvesteerd in het project. Hij bracht de kwestie donderdag 

ter sprake omdat de vraag meer gewicht zou krijgen als ze wordt gesteld door meerdere landen.                                    

 

‘Door zulke projecten te ondermijnen, schendt Israël zijn internationale 

verplichtingen als bezettingsmacht’, meldden Reynders en zijn collega 

van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in augustus ‘Door 

de laatste incidenten wordt kinderen aan de vooravond van het nieuwe 

schooljaar het recht op onderwijs ontzegd.’ 
 

Kinderen in Jubbet Al Dhib krijgen momenteel les in een tent. Foto: Photo News  
 

 Inmiddels weten we dat Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Ierland, Denemarken en Luxemburg zich 
bij het protest van België hebben aangesloten en een gezamenlijk protest en eis tot schadevergoeding 
bij de Israëlische regering hebben ingediend. Nederland deed niet mee, omdat, zoals premier Rutte zei 
‘hij de kwestie rond de door Israël verwijderde zonnecollectoren (red. zie Nieuwsbrief 13) al persoonlijk 
in een telefoongesprek bij premier Netanyahu had aangekaart. …’. Kennelijk voldoende reden om een 
gezamenlijk protest van Europese landen niet te ondersteunen.   
 

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

Help Palestijnse arbeiders ondersteunen.  
 

Versterk de Palestina-werkgroep FNV (WPF) en zie meer 
berichten op de weblog. 
 

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden gaat hier ! 
Je e-mail gegevens zijn bij ons in veilige handen en je kunt je te allen 
tijde weer afmelden. 

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

Kairos-Sabeel Nederland geeft op verschillende manieren informatie over de 
situatie en de ontwikkelingen in de bezette gebieden. Zij doet dat, op basis van de oproep van 
Palestijnse christenen aan de wereld in het Kairos document, d.m.v. bijeenkomsten, via de 
website www.kairos-sabeel.nl  en de uitgave van het blad ‘uitWEG’ dat 3x per jaar verschijnt 
en wordt toegestuurd aan leden en donateurs.  
 

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

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170824_03034194
https://palestina-werkgroep.email-provider.nl/link/nfomwwz2av/n9lagmemkp/iwvifyithc/poddqmdljd/mle15fveuh
https://palestina-werkgroep.email-provider.nl/link/nfomwwz2av/n9lagmemkp/qjvnsl2xa3/poddqmdljd/mle15fveuh
http://www.kairos-sabeel.nl/
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De Britse regering is kennelijk 
zo ingenomen met haar rol in 
het stichten van de Joodse 
Staat, dat zij meende dit 
bericht de wereld in te 
moeten sturen.    
 
Vraag: wat doet u, mrs May, 
aan de oplossing van het 
Palestijns – Israëlisch 
conflict?  
 
Excuses, zoals van Palestijnse 
zijde gevraagd, zijn op hun 
plaats!  

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

Duizenden Israëlische en Palestijnse vrouwen wandelen voor vrede (8 okt. 017) 

Meer dan 5000 Israëlische en Palestijnse vrouwen zijn door de woestijn van Israël naar de 
Jordaanoever gelopen. Met de wandeling willen ze hun politieke leiders duidelijk maken dat 
ze vrede moeten sluiten.  
"Onder ons zijn vrouwen van rechtse partijen, linkse partijen, Joden en Arabieren, vrouwen uit 
steden en van het platteland. Samen hebben we besloten dat we de volgende oorlog willen 
voorkomen", zegt initiatiefnemer Marilyn Smadja van Women Wage Peace. 
 

De actiegroep werd opgericht na de laatste Israëlisch-Palestijnse oorlog in 2014. Naast hun 
roep om vrede, willen de demonstranten ook dat er meer vrouwen worden betrokken bij de 
besprekingen daarover. 
De actievoerders begonnen eind september met de actie 'Reis voor Vrede'. Ze organiseerden 
de afgelopen weken verschillende bijeenkomsten en optochten in heel Israël.  
 

In het wit 
Als afsluiting van de actie liepen ze vandaag in het wit gekleed door woestijngebieden en 
over dorre heuvels. Ze vormden een lange lint en eindigden hun tocht bij een tent aan de 
oevers van de Jordaan.  
Na de vredesbijeenkomst op de Jordaanoever vervolgden de vrouwen hun tocht richting 
Jeruzalem. In de Israëlische hoofdstad demonstreerden in totaal zo'n 30.000 mensen voor 
vrede.  
 

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

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

 **Er zijn 7, 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen wereldwijd. Meer dan 5 miljoen 
Palestijnse vluchtelingen hebben te maken met armoede en onveiligheid. Dan spreken 
we over Libanon, Jordanië en Syrië, de landen waar zij zich bevinden. 
  

                                                           
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 

 

http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/
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Gebed 
Eeuwige, uw zoon was van jongs af aan steeds op reis, dat horen we als we ons het 
verhaal van heilige familie in herinnering brengen, het verhaal van de vlucht naar 
Egypte. 
Wij bidden U voor onze zusters en broeders over de gehele wereld die op de vlucht zijn 
en wij danken U voor hun kracht, hun moed en hun staat van genade. En wij bidden dat 
er ooit een internationale gemeenschap zal zijn die de resoluties van de Verenigde 
Naties zal uitvoeren en een veilige thuiskomst garandeert voor onze families. 
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

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

 

 
 

DCIP promotes and protects the human rights of Palestinian children. 
“We defend children’s rights by offering free legal aid, documenting violations of international law,  

and advocating for greater protections. Help us by joining today”.   www.dci-palestine.org 
 

  Israël is het enige land ter    

  wereld dat kinderen  

  automatisch in militaire  

  rechtbanken vervolgt.  

  Sinds 2000 hebben zeker  

  achtduizend Palestijnse  

  kinderen in Israëlische  

  militaire detentie gezeten.  

  Geen enkel Israëlisch kind  

  komt met dit systeem in  

  aanraking. 
   (bron: The Rights Forum)  

 

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

Interessante websites 
 - www.rightsforum.org     - www.sivmo.nl 

- www.tentofnations.org         - www.nswas.nl 

- www.yashebron.org                                                      - www.dci-palestine.org 

- www.vriendenvansabeelnederland.nl                    - www.tadamun.nl 

- www.kairos-sabeel.nl                                                   - www.eajg.nl 

- www.planteenolijfboom.nl                                         - www.unochaopt.org          

- www.jewishvoiceforpeace.org               - www.palestinasolidariteit.be    

 

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

 

http://www.dci-palestine.org/
http://www.rightsforum.org/
http://www.sivmo.nl/
http://www.tentofnations.org/
http://www.nswas.nl/
http://www.yashebron.org/
http://www.dci-palestine.org/
http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/
http://www.tadamun.nl/
http://www.kairos-sabeel.nl/
http://www.eajg.nl/
http://www.planteenolijfboom.nl/
http://www.unochaopt.org/
http://www.jewishvoiceforpeace.org/
http://www.palestinasolidariteit.be/
www.dci-palestine.org
http://www.dci-palestine.org/r?u=https://youtu.be/9L_2machoo8&e=54ebe11a33a6420e5285118d57d09739&utm_source=dcipalestine&utm_medium=email&utm_campaign=26_10_octnews&n=9
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Israël voert geheime juridische strijd tegen BDS-beweging 

bron: The Rights Forum – 27 oktober 2017.  
 

De Israëlische regering laat Europese en Amerikaanse burgers en organisaties door Amerikaanse 

advocaten juridisch bestrijden – en mogelijk vervolgen – vanwege hun steun aan de BDS-beweging.  

De geheime operatie kwam gisteren aan het licht.  
 

Israël heeft in het geheim een Amerikaans advocatenkantoor 

ingehuurd om de BDS-beweging te bestrijden. Dat maakte de 

Israëlische krant Haaretz gisteren bekend. Met de geheimhouding 

moest vermoedelijk voorkomen worden dat bekend werd dat Israël 

burgers en organisaties in bevriende staten juridisch laat vervolgen                

vanwege hun persoonlijke opvattingen.          
 

Demonstratie van de beweging voor Boycot, Desinvestering  

en Sancties (BDS) in Montreal, Canada.Tadamon.ca  

 

Oorlog tegen BDS 
Israël voert sinds enkele jaren een zelf-geproclameerde ‘oorlog’ tegen de internationale BDS-

beweging. Die beweging, in 2005 opgericht door 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties, roept 

de internationale gemeenschap op om Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties 

(BDS) te dwingen tot respect voor de rechten van de Palestijnen. De stormachtige groei en successen 

van de BDS-beweging waren voor Israël geen aanleiding de in het internationaal recht verankerde eisen 

van de beweging tot zich te nemen, maar brachten het land ertoe haar de oorlog te verklaren. 
 

Veel van Israëls ‘oorlogsactiviteiten’ zijn bekend. Zo werden grote bedragen overgemaakt aan 

Israëlische ambassades en ‘joodse organisaties’ om zich in bevriende landen bezig te houden met het 

‘uitschakelen’ van politici en anderen die opkomen voor de rechten van de Palestijnen. In januari van 

dit jaar toonde nieuwsorganisatie Al-Jazeera in de vierdelige serie The Lobby hoe Israël daarbij te werk 

gaat, en welke rol de Israëlische ambassades daarin spelen. 
 

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

 

Schokkend!                                    www.jewishvoiceforpeace.org  

Destijds was er veel opschudding in de wereld toen landen een ‘niet jood verklaring’ gingen vragen.  

Nu krijgen we kennelijk de ‘niet anti Israëlverklaring’. Een soort ‘niet anti-joodverklaring’.  

 Blijft het, behalve dan vanuit JVP, verder stil?  

Wat is er gaand?  
 

Jewish Voice for Peace signaleert dat orkaanslachtoffers in de 

stad Dickinson in de Amerikaanse staat Texas pas in aanmerking 

komen voor financiële steun van de overheid dan nadat zij hebben 

verklaard dat zij niet deelnemen aan anti-Israël boycot acties. 

Deze vorm van ontneming van de vrijheid van meningsuiting is in 

Texas in ‘the Israel Anti-Boycott Act’ wettelijk vastgelegd. Naar 

verluid zijn nog 21 staten bezig, of overwegen, een dergelijke wet 

aan te nemen.  

https://www.haaretz.com/israel-news/1.818938
https://bdsmovement.net/call
https://bdsmovement.net/call
http://www.aljazeera.com/investigations/thelobby/
http://www.jewishvoiceforpeace.org/
https://click.everyaction.com/h/437515/2855313?nvep=ew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9KVlAvSlZQLzEvNjE4ODEiLA0KICAiRGlzdHJpYnV0aW9uSWQiOiBudWxsLA0KICAiRGlzdHJpYnV0aW9uVW5pcXVlSWQiOiAiNjk4M2Y2ZmUtZjhiNy1lNzExLTgwYzItMDAwZDNhMTJlNDIwIiwNCiAgIkVtYWlsTWVzc2FnZUlkIjogIjI2MGE5MzY5LWVkYjUtZTcxMS04MGMyLTAwMGQzYTEyZTQyMCIsDQogICJFbWFpbE1lc3NhZ2VDb250ZW50SWQiOiAiZmEyY2E0YWMtZjhiNy1lNzExLTgwYzItMDAwZDNhMTJlNDIwIiwNCiAgIkVtYWlsQWRkcmVzcyI6ICJnYWFzYmVla0Bub3ZhcmVzZS5ubCIsDQogICJEaXN0cmlidXRpb25UcmFja2FibGVJdGVtSWQiOiAwDQp9&hmac=uWLeSyCWjZZSTcRDOPDryUPGgTILO14q81hOLtJHlco=&emci=fa2ca4ac-f8b7-e711-80c2-000d3a12e420&emdi=6983f6fe-f8b7-e711-80c2-000d3a12e420&fn=Dirk&mn=&ln=Gaasbeek&em=gaasbeek@novarese.nl&add1=&ci=Netherlands&st=&pc=&hp=&mp=&wp=&ep=&oc=&p=&s=


8 
 

 Jewish Voice for Peace roept op om Amerikaanse senatoren te bewegen om verdere 

implementatie van dergelijke wetgeving tegen te gaan.  

www.jewishvoiceforpeace.org/take-action-stop-unconstitutional-attack-freedom-boycott  
 

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

                               Kairos – Sabeel Nederland  
 

               Aan de landelijke en lokale besturen van      

                     kerkgenootschappen in ons land,  

             en aan personen en organisaties die reizen  

                                                                         naar Israël en Palestina.  
    Utrecht, oktober 2017 

                                                                              Een oproep!  
Zusters en broeders, 
  
Van 14 tot 17 september j.l. vond in Madaba (Jordanië) een conferentie plaats over de 'Theology of 
pilgrimage'. Er werd deelgenomen door 21 theologen, toerismewetenschappers, en reisorganisatoren 
uit 9 landen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Alternative Tourism Group (ATG) en Kairos 
Palestine, twee christelijke organisaties die in Bethlehem (Palestina) zijn gevestigd. 

 
Wij  vragen uw aandacht voor de brief aan de kerken wereldwijd die van de conferentie uitging, over 
het al jaren durende proces van bezinning, onderzoek en actie ten aanzien van pelgrimage en 
toerisme in Israël en Palestina. Jaarlijks gaat het om ca. 2 à 3 miljoen christenen die gemiddeld vier 
uur in de bezette gebieden zijn, als ze in de rij staan bij de Geboortekerk in Bethlehem… 
 

De brief pleit ervoor, dat bij uw reizen naar het Land de ontmoeting met Palestijnen en Palestijnse 
christenen meer centraal komt te staan. Pelgrimages zouden deelnemers kritisch naar de 
werkelijkheid moeten helpen kijken en een uiting van solidariteit met de onderdrukten moeten zijn. 
Kairos-Sabeel Nederland verspreidt de brief daarom breed in de Nederlandse kerken en werkt 
intussen aan de vertaling en verspreiding van een ‘Gedragscode’ voor pelgrims, gidsen en 
reisorganisaties. 
 
Klik hier voor de (Engelstalige) brief vanuit de Madaba-conferentie (voor downloaden klik hier) 
 
In 2009 deden Palestijnse christenen met de oproep ‘Kom en zie!’ voor het eerst een klemmend 
beroep op u om een ander type pelgrim te worden. Pelgrims zouden zonder blinddoek door het Land 
moeten gaan. Op 12 juni 2017 werd de urgentie van deze oproep aangescherpt met een brandbrief 
aan christelijke kerken wereldwijd: ‘Kom ons te hulp,  
wij christenen in het Heilige Land staan op het punt ten onder te gaan’  (lees meer). 
Wij leggen de oproep en de vraag van onze broeders en zusters in uw midden en zijn belangstellend 
naar uw antwoord. 

  
Met vriendelijke groet, 
Kees Blok, voorzitter Kairos-Sabeel. 

  
Aan de conferentie in Madaba werd deelgenomen door de theologen Janneke Stegeman en Gied ten 
Berge. U kunt via Kairos-Sabeel contact met hen opnemen. Gied ten Berge schreef op ´Nieuw Wij´ 
een artikel over de conferentie: www.nieuwwij.nl/opinie/pelgrimeren-naar-israel-en-palestina-nu-alles-
duister-wordt/ 

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

http://www.jewishvoiceforpeace.org/take-action-stop-unconstitutional-attack-freedom-boycott
https://kairos-sabeel.us16.list-manage.com/track/click?u=1b775d32bafb29cffab3bd398&id=b302c865af&e=56905a466d
https://kairos-sabeel.us16.list-manage.com/track/click?u=1b775d32bafb29cffab3bd398&id=0d56957371&e=56905a466d
https://kairos-sabeel.us16.list-manage.com/track/click?u=1b775d32bafb29cffab3bd398&id=936a1db54b&e=56905a466d
https://kairos-sabeel.us16.list-manage.com/track/click?u=1b775d32bafb29cffab3bd398&id=b15bd128fd&e=56905a466d
https://kairos-sabeel.us16.list-manage.com/track/click?u=1b775d32bafb29cffab3bd398&id=b15bd128fd&e=56905a466d
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Youth Against Settlements and Working for Peace and Justice – Hebron  
 
Israel just approved 31 
settlement units to be built on 
Shuhada Street. They will be the 
first new settlement housing in 
Hebron since 2002.  Hebron 
settlers are known for being the 
most violent and ideologically 
extreme of the settler 
movement. The new units will 
increase the settler population 
by 20%. 
 

 

  “The decision to build new settler housing violates international law. It will make life even more    
    unbearable for Palestinians living in the Old City. We are already suffering from checkpoints,  
    closures and repeated attacks from Israeli settlers and soldiers," said Issa Amro.   Issa Amro  
    is inmiddels door de Israëlische autoriteiten gevangen gezet!  Jewish Voice for Peace zet zich in  
    voor zijn vrijlating!  
 

 
 

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

The Rights Forum                   https://rightsforum.org 
 

The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël en zet zich in voor een 

rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Alleen als dat 

beleid gebaseerd is op respect voor het internationaal recht en mensenrechten, wordt effectief bijgedragen aan vrede 

tussen Israëli’s en Palestijnen. De internationale gemeenschap heeft tot dusver nagelaten de noodzakelijke 

voorwaarden te scheppen voor een rechtvaardige vrede. The Rights Forum stelt zich ten doel daar verandering in te 

brengen.  
 

De weg naar een duurzame oplossing van de kwestie is lang. Veel moet gebeuren, en daarvoor is continue 

sturing en druk van de internationale gemeenschap vereist. Daarbij moet het internationaal recht de leidraad 

zijn. 
 

Tien speerpunten voor een rechtvaardig Palestina/Israël-beleid 
  (bron: The Rights Forum) 

 

1. Harde maatregelen tegen nederzettingen 

Hoewel zowel Nederland als de EU Israëls illegale nederzettingenbeleid als een ernstig obstakel voor de 

gewenste tweestaten oplossing en duurzame vrede beschouwen, hebben ze er amper maatregelen tegen genomen. 

Het kabinet en de EU hebben tot dusver alleen willen waarborgen dat ze niet direct aan de nederzettingen 

bijdragen. Dat is niet voldoende. Er zijn harde maatregelen en sancties nodig om Israël ertoe te bewegen de 

nederzettingen te bevriezen en te ontmantelen. 
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2. Een rechtvaardig vredesproces stimuleren 

Het ‘vredesproces’ heeft sinds 1993 als dekmantel gediend voor de Israëlische bezetting. Israël heeft de 

nederzettingen sindsdien in omvang en inwonertal meer dan verdubbeld. Om de kwestie duurzaam op te lossen 

is een ander proces nodig, dat paal en perk stelt aan schendingen van de mensenrechten en het internationaal 

recht. Dat proces moet in een breder internationaal kader plaatsvinden, op basis van uitgangspunten en 

doelstellingen die in het internationaal recht zijn verankerd. Aangezien de VS Israël onvoorwaardelijk steunt, 

moet de EU in het proces een leidende rol spelen en tegenwicht bieden. Nederland moet zich daarvoor inzetten, 

ook via zijn zetel in de VN-Veiligheidsraad. 
 

3. Palestina erkennen en internationaal ondersteunen 

In 1947 nam de VN een resolutie aan voor de opdeling van historisch Palestina in twee staten. In 1948 werd de 

staat Israël eenzijdig uitgeroepen en door de meeste landen erkend, ook door Nederland. Terwijl de Palestijnen 

op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en in Gaza al vijftig jaar onder bezetting leven, is de staat 

Palestina inmiddels door 137 landen erkend. Nederland wacht daarmee tot een ‘strategisch moment’, stelt het 

kabinet. Intussen voert Israël de bezetting en kolonisering op en ondermijnt daarmee de kans op een 

levensvatbare Palestijnse staat.  
 

4. Onderzoek door Internationaal Strafhof steunen 

In Palestina worden veel ernstige schendingen van het internationaal recht begaan. Palestijnse groeperingen maken 

zich daar schuldig aan, maar vooral Israël bezondigt zich aan veel ernstige schendingen die grote gevolgen hebben.  

In 2015 is Palestina tot het Internationaal Strafhof toegetreden, dat in Den Haag is gevestigd. Het Hof is een 

vooronderzoek naar schendingen in Palestina gestart.  
 

5. Meer steun en bescherming voor mensenrechtenverdedigers 

Israëlische en Palestijnse mensenrechtenverdedigers liggen zwaar onder vuur. De Israëlische regering en 

ultranationalistische organisaties die de bezetting en de nederzettingen actief steunen, zijn een ware hetze tegen 

hen begonnen. Met antidemocratische wetgeving en lastercampagnes worden mensenrechtenorganisaties 

ondermijnd. Daarnaast vertonen de Palestijnse Autoriteit en Hamas steeds meer autoritaire trekken. Daar dienen 

Nederland en de EU tegen op te treden. Zij moeten Israëlische en Palestijnse mensenrechtenverdedigers meer 

financiële ondersteuning bieden, en meer politieke druk op de Israëlische en Palestijnse autoriteiten uitoefenen. 
 

6. Niet bijdragen aan hetze tegen ‘BDS’ 

De Israëlische regering heeft de aanval geopend op de internationale BDS-beweging. Die gaat gepaard met 

dreigementen en cyber warfare; vermoedelijk ook in Nederland. ‘BDS’ is een democratisch maatschappelijk 

protestmiddel dat naleving van het internationaal recht beoogt en bevordert. Het kabinet is van mening dat 

uitlatingen en activiteiten in het kader van BDS onder de vrijheid van meningsuiting en vergadering vallen. Om 

die reden is het feit dat Palestijnse mensenrechtenorganisaties de BDS-oproep van 2005 hebben ondertekend 

géén afwijzingscriterium wanneer zij subsidieaanvragen indienen. Dat is positief. Het kabinet moet, zowel in 

Nederland als in EU-verband, het democratische recht op BDS blijven beschermen.  
 

7. Bilaterale samenwerking aan voorwaarden onderwerpen 
 

Het kabinet intensiveert sinds 2013 de samenwerking met Israël en de Palestijnen. Dat gebeurt binnen de context 

van de bezetting en dreigt die bezetting paradoxaal genoeg te verduurzamen. Het kabinet zet in op economische 

projecten, terwijl structurele politieke oplossingen nodig zijn. Dit beleid geeft bovendien het signaal aan Israël 

dat het ongestoord kan doorgaan met illegaal beleid dat de tweestaten oplossing ondermijnt. Dat is 

onaanvaardbaar en contraproductief. De intensivering van de samenwerking met Israël moet dan ook bevroren 

worden. Op z’n minst moet samenwerking worden onderworpen aan voorwaardelijkheid, op basis van het 

internationaal recht en de EU-uitgangspunten voor de tweestaten oplossing. De samenwerking met de Palestijnen 

aan dezelfde voorwaarden worden gebonden.  
 

8. Druk mobiliseren voor einde blokkade Gaza 

Nadat Hamas in 2006 de Palestijnse parlementsverkiezingen had gewonnen, heeft Israël de Gazastrook 

hermetisch afgegrendeld. Die blokkade duurt nog steeds voort. De afgrendeling komt neer op collectieve 

bestraffing van de Palestijnse burgerbevolking (1,9 miljoen mensen) en is daarom een ernstige schending van het 

https://bdsmovement.net/call
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internationaal recht. Nederland en de EU bekritiseren de blokkade, maar gedogen haar ook; er wordt geen 

serieuze druk op Israël uitgeoefend om het isolement te beëindigen.  
 

9. Praten met Hamas en Palestijnse verzoening bevorderen 

Na aanslagen op burgerdoelen heeft de EU Hamas in 2003 op de Europese terreurlijst gezet. Sindsdien zijn 

sancties tegen de organisatie van kracht. Onder de sancties kan de EU echter wel met Hamas praten. Nut en 

noodzaak om dat te doen namen sterk toe na de Palestijnse parlementsverkiezingen in 2006, die Hamas heeft 

gewonnen. De EU weigert echter categorisch met Hamas te praten tot de organisatie aan drie voorwaarden van 

het Midden-Oosten Kwartet (de VS, EU, VN en Rusland) voldoet: Israël erkennen, gesloten akkoorden 

respecteren en het geweld afzweren. Dergelijke voorwaarden heeft de EU niet aan Israël gesteld, hoewel dat 

Palestina niet erkent, voortdurend akkoorden schendt en grof geweld tegen de Palestijnse burgerbevolking 

gebruikt. Bovendien praat de EU in andere conflictgebieden wél met militante groeperingen. Nederland en de 

EU moeten dan ook het gesprek met Hamas aangaan, juist om Hamas te bewegen tot stappen die in 

overeenstemming zijn met het internationaal recht en de EU-uitgangspunten voor de oplossing van de kwestie.  
  

10. Bescherming bieden aan Palestijnse kinderen 

Generaties Palestijnse kinderen zijn onder militaire bezetting geboren en opgegroeid. In de periode 2002-2017 

zijn bijna tweeduizend kinderen door het Israëlische leger gedood. Daarnaast stierven sommigen door geweld 

van Israëlische kolonisten, en anderen door het uitblijven van adequate medische zorg. Een tekort aan medische 

zorg speelt met name kinderen in de Gazastrook parten en is het gevolg van de illegale Israëlische blokkade van 

Gaza. Veel Palestijnse kinderen kampen met post-traumatische stress (PTSS) of andere psychologische 

problemen. 

Jaarlijks worden circa vijf- tot zevenhonderd Palestijnse kinderen onder de zeventien jaar door het Israëlische 

leger opgepakt. Drie op de vier krijgen tijdens de arrestatie, ondervraging of detentie te maken met fysiek 

geweld. 

 Israël is het enige land ter wereld dat kinderen automatisch in militaire rechtbanken vervolgt. Sinds 2000 

hebben zeker achtduizend Palestijnse kinderen in Israëlische militaire detentie gezeten. Geen enkel Israëlisch 

kind komt met dit systeem in aanraking. 

VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF heeft herhaaldelijk de noodklok geluid over de situatie van de Palestijnse 

kinderen. Nederland en de EU hebben bij Israël op structurele verbetering aangedrongen, maar dat heeft tot 

dusver geen betekenisvolle stappen in die richting gezet. Veel meer internationale druk is nodig om Palestijnse 

kinderen de bescherming te bieden die hen toekomt. 

 

The Rights Forum - Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de 

kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk 

financieel ondersteunen.     https://rightsforum.org/ 
 

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

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. 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.    
 

 

 

 

 
 

Colofoon 

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com                         www.paisrijnmond.nl  

http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052         

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. 

https://www.unicef.org/newsline/01pr87.htm
http://www.paisrijnmond.nl/
mailto:paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com
http://www.paisrijnmond.nl/
http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052

