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  Machtsdenken, extreme standpunten en angst beheersen  
de Israëlische politiek. Reden waarom de vorming van een nieuw 

kabinet steeds moeilijker blijkt en de bezetting van Palestijnse 
gebieden voortduurt. 

Wanneer wordt de negatieve spiraal doorbroken?  
    Wie heeft het lef om naar een vreedzame oplossing van het 

conflict te streven? En wat is daarvoor nodig?  
Druk van buitenaf! 

 

Zolang de Amerikaanse regering het gewelddadige doen en laten van de staat  
Israël steunt, de Europese Unie verdeeld is, de wereld bij schendingen van het 
internationaal recht de andere kant op kijkt en de publieke opinie daarover met 
selectieve informatie wordt bewerkt, is er geen oplossing in zicht.   
           …….  Maar wat kunnen wij doen? 
Ons goed informeren, de schone schijn van de Israëlische samenleving doorzien en 
de ernst van het situatie in de bezette gebieden onder ogen zien. Een situatie met 
grote gevolgen voor het dagelijks leven van de Palestijnse bevolking, en meer in het 
bijzonder voor de kinderen die opgroeien in een omgeving van onderdrukking, 
beperking en geweld.  
 

Daarom informeert de PAIS-werkgroep u in deze Nieuwsbrief over: 

 - recente geweldsincidenten tegen boeren en vrijwilligers,  
 - ‘KumiNow’, een praktisch project voor geweldloze actie met als doel een  
             rechtvaardige vrede, 
 - de grootschalige schending van de rechten van kinderen.  
 

Daarbij herhalen we niet alleen de uitnodiging van de Palestijnse christenen  

‘Kom, zie en vertel’, 

maar zeggen wij: neem vooral kennis van wat er in Israël en de bezette Palestijnse 
gebieden gaande is en oordeel zelf. Reden waarom wij u ook in deze Nieuwsbrief 
weer attenderen op de vele op vrede gerichte websites; zowel van Israëlische, 
Palestijnse, Amerikaanse, Nederlandse e.a. origine.  

Kijk niet weg, maar informeer u! 
 
 

 

 

Palestina – Israël 

Werkgroep Rijnmond e.o. 
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 PAIS werkgroep  

     Rijnmond e.o.  

                                             

                              Kairos-Sabeel Nederland 

 

Omar Harami, directeur Sabeel Jeruzalem,  
                                    woensdag 13 november a.s. in Pauluskerk, Rotterdam 

Op woensdag 13 november a.s. komt Omar Harami naar Rotterdam. Harami is directeur van 
Sabeel, een bekend oecumenisch theologisch centrum in Jeruzalem, en is christen en Palestijn. 
Sabeel stelt zich teweer tegen onderdrukking en werkt aan rechtvaardigheid en vrede. Harami is 
gepassioneerd, open, eerlijk, en zeer toegewijd aan zijn werk, waarin hij samenwerkt met 
uiteenlopende Israëli’s, Palestijnen van alle geloven en ook met de Verenigde Naties en onder meer 
de Zuid-Afrikaanse ambassadeur. Hij is in Nederland op uitnodiging van Kairos-Sabeel Nederland, 
dat in ons land een stem geeft aan Palestijnse christenen voor recht en vrede in Palestina en Israël. 

In samenwerking met de werkgroep PAIS Rijnmond e.0. wordt die avond een bijeenkomst 
gehouden in de Pauluskerk in Rotterdam. De bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd. 
Daarna geeft Omar Harami een presentatie over het project KumiNow, een langlopend en vooral 
praktisch project voor geweldloze actie met als doel rechtvaardige vrede. 

Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk, verblijft die dagen in de regio Jeruzalem en zal met een 
videoboodschap zijn meest recente indrukken delen. Na de pauze gaat de aandacht uit naar de 
situatie van Palestijnse kinderen die opgroeien onder de bezetting, maar waarvan ook velen lange 
tijd in gevangenissen moeten doorbrengen en is er een presentatie van ‘Plant een Olijfboom’. 
Vanzelfsprekend is er voldoende ruimte voor vragen en een gesprek. 

Deelname aan het programma is gratis; voor de maaltijd wordt ter plaatse een kleine bijdrage 
gevraagd. In verband met de voorbereidingen voor de maaltijd wordt u vriendelijk verzocht zich 

uiterlijk drie dagen tevoren aan te melden bij paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com .    

NB: het aantal plaatsen aan de maaltijd is beperkt!  

Programma: woensdag 13 november 2019 Pauluskerk, Mauritsweg 20, Rotterdam 

17:30 uur  Ontvangst 
18:00 uur  Gezamenlijke maaltijd in de kerk (aantal deelnemers beperkt; vooraf aanmelden) 
19:00 uur   Zaal open. 
20:00 uur  Opening en welkom door werkgroep PAIS en Kees Blok, voorzitter Kairos Sabeel 

Nederland; 
Videoboodschap van Dick Couvée direct uit ‘het Heilige Land’; 
Presentatie door Omar Harami over KumiNow, een langlopend en praktisch project 
voor geweldloze actie met als doel rechtvaardige vrede en gesprek en vragen gevolgd 
door gesprek en vragen. 

Pauze 
Afronding gesprek met en vragen voor Omar Harami; 
Presentatie en vragen situatie Palestijnse kinderen i.s.m. de Kindercoalitie; 
Presentatie en vragen Plant een Olijfboom;  

22:00 uur  Sluiting. 
 
Verder is er een bewegend schilderij, gemaakt door Hans van der Waal, kunst van Mieke Krediet,    
                en speelt Zaid Tayem Palestijnse muziek op de ud en is er een boekenstal. 

Meer weten over het werk van Omar Harami: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnhlubuhC5E. 

mailto:paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com
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   https://rightsforum.org               oktober 2019  

 

Palestijnse olijvenoogst gaat gepaard met grof geweld van 

Israëlische kolonisten 
 

Gemaskerde Israëlische kolonisten die Palestijnse boeren met knuppels en stenen te 

lijf gaan, brand stichten, akkers en boomgaarden vernielen en de oogst stelen: het is 

een bekend fenomeen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Met het aanbreken 

van de olijvenoogst, afgelopen week, is de terreur verhevigd.  
 

Afgelopen woensdag vielen zo’n dertig gemaskerde kolonisten uit de illegale 

Israëlische nederzettingen Palestijnse boeren in Burin aan. Zij gingen de boeren en 

een tiental vrijwilligers uit Israël, de VS en Europa die de Palestijnen helpen met de 

oogst met stenen en metalen staven te lijf en staken de olijfgaarden in brand. 

Vijf vrijwilligers raakten gewond, onder wie de tachtigjarige rabbi Moshe Yehudai 

van de Israëlische organisatie Rabbis for Human Rights (RHR). Yehudai liep een 

hoofdwond en een gebroken arm op en werd door een Palestijnse ambulance naar 

een ziekenhuis gebracht. Hij vertelde achteraf dat hij voor zijn leven had gevreesd.  
 

Boycott, Desinvestment and Sanctions (BDS) 

Dit inmiddels tot een wereldwijd initiatief uitgegroeide actiemiddel vindt 
zijn oorsprong in het feit dat Israël als bezetter van Palestijns grondgebied 
daar land van Palestijnse boeren onteigent en daarop Israëlische 
landbouwbedrijven sticht. De producten daarvan worden (ook) in Europa 
als product van Israël (!) op de markt gebracht, waarbij (oneigenlijk) 
gebruik wordt gemaakt van de voor Israël geldende EU-vrijstelling op 
importheffingen. Deze exploitatie van bezet gebied is in strijd met het 
Internationale recht en ontneemt Palestijnse boeren hun rechten; mede 
omdat hun producten slechts onder moeilijke administratieve en fysieke 
omstandigheden (belemmeringen aan de grens) kunnen worden 
geëxporteerd.      Daarom: ‘koop geen gestolen waar!’ 

En dat heeft niets met antisemitisme te maken! 

➔ 23-10-2019: UN expert calls for ban on Israeli products from settlements! 

        Zie ook www.therepublic.com/2019/10/23/un-united-nations-palestinians-israel  

                   

 

http://www.therepublic.com/2019/10/23/un-united-nations-palestinians-israel
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Bij de brand gingen honderden – volgens sommige berichten meer dan 1300 – 

olijfbomen verloren. Vele daarvan waren tientallen jaren oud. Er moesten blus-

vliegtuigen aan te pas komen om het vuur onder controle te krijgen. 
 

Bij hoge uitzondering leidt geweld van kolonisten tot veroordeling door Israëlische 

politici. Dat gebeurt wanneer kolonisten zich tegen militairen keren. Afgelopen week 

deed zich zo’n geval voor, nadat militairen – ook uitzonderlijk – een jonge kolonist 

uit Yitzhar oppakten die bezig was een akker van een Palestijn in brand te steken.  

Twee dagen later bedreigde een aantal kolonisten uit wraak een groepje militairen 

die bij Yitzhar een oefening uitvoerden. En zondagochtend bekogelden zo’n dertig 

kolonisten in de omgeving van Yitzhar patrouillerende militairen met stenen en 

sneden de banden van twee militaire voertuigen stuk. De militairen schoten in de 

lucht en gebruikten stungranaten om de kolonisten te verdrijven.  
 

➔ We dringen er bij Nederlandse politici op aan om Israël aan te spreken op het 

kolonistengeweld. Begin november begeleiden we een Palestijnse landbouwdelegatie 

op bezoek in Nederland. In hun gesprekken in Den Haag zal het kolonistengeweld 

tegen Palestijnse boeren ook ter sprake komen. 

       De vestiging van eigen burgers in bezet gebied door een bezettende 

mogendheid is een ernstige schending van het internationaal recht, en 

volgens het Internationaal Strafhof een oorlogsmisdaad. Israëls 

koloniseringspolitiek is het grootste obstakel voor de door de 

internationale gemeenschap nagestreefde ‘rechtvaardige en duurzame 

vrede’. 
 

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!  

 

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

Grootschalige schending van rechten van kinderen 

Kinderen in het bezette Palestijns gebied groeien op in een omgeving waar ze bijna dagelijks 
worden geconfronteerd met gewapend conflict. In Gaza leven kinderen voortdurend in angst voor 
geweld, waaronder de Israëlische aanval op Gaza in 2014 waarbij 1.462 Palestijnse burgers werden 
gedood, waaronder 551 kinderen. Tussen januari 2018 en juni 2019 zijn 68 jongens en 4 meisjes 
gedood en 8.528 jongens en 684 meisjes gewond geraakt door de Israëlische strijdkrachten. 

Op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, blijft geweld tegen Palestijnse kinderen 
een groot probleem. Veilige speelplekken zijn schaars, maar ook thuis, op school en op straat 
worden kinderen geconfronteerd met geweld van de Israëlische strijdkrachten en lopen ze het 
risico gewond te raken of te worden gedood.   Lees meer.  

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D06f3021b2a%26e%3D8e887b1070&data=02%7C01%7C%7Cbba6ca101581401cb96508d757050dbc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637073551523149416&sdata=xXhOP4v1Aj2ZJEyEQziCpZIa91jHIfUnxEP2jFd3OoM%3D&reserved=0
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://palestijnsekinderencoalitie.org/www.dci-palestine.org/
https://palestijnsekinderencoalitie.org/onzecampagnes/recht-op-levenen/
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Om aandacht te vragen voor de arrestatie en 

detentie van Palestijnse kinderen door het 

Israëlische leger, en de misstanden waarmee  

dit gepaard gaat, hebben een aantal organisatie 

samen de 
 

   Palestijnse kinderrechten coalitie  
 

opgericht. Het gaat dan om:  

    - Defence for Children Nederland,    - Een Ander Joods Geluid,  

    - gate48 – Kritische Israëli’s in Nederland,  - Kairos Sabeel Nederland,  

    - Palestine Link,       - The Rights Forum,  

    - War Child 

Begin 2011 is de Palestijnse Kinderrechten Coalitie een campagne gestart. Wij roepen de 

Nederlandse regering en beleidsmakers op de Israëlische regering en haar Israëlische partners op 

deze misstanden aan te spreken. De Palestijnse Kinderrechten Coalitie wil graag benadrukken dat 

Nederland de verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat Israël het internationale recht 

respecteert en dat de Israëlische militaire autoriteiten de rechten van Palestijnse kinderen tijdens 

arrestatie, verhoor en detentie waarborgen, zoals internationaalrechtelijk en in relevante 

internationale conventies is vastgelegd. Lees meer.  

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten of steunen?  www.palestijnsekinderencoalitie-org   

Deelnemende organisaties en hun websites:   

gate48 is een platform voor Israëli’s die in Nederland wonen en die de 
bezetting van Palestijns gebied veroordelen en oproepen tot de beëindiging 
ervan. De stichting werd in 2007 opgezet door drie Israëlische vrouwen die in 

Nederland leven en doet dienst als platform voor alle Israëli’s in Nederland die een kritische blik op 
het conflict willen uitdragen. gate48 organiseert publieke bijeenkomsten, tentoonstellingen, film 
vertoningen, lezingen en lobby bijeenkomsten. Onze activiteiten dragen een bron van hoop uit naar 

   Sinds het begin van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden in 1967 worden er in Israëls  
   militaire gerechtshoven Palestijnse kinderen, sommigen niet ouder dan 12 jaar, veroordeeld en in  
   Israël gevangengezet. Een groot deel van hen wordt in het midden van de nacht gearresteerd door  
   zwaarbewapende soldaten en geboeid en geblinddoekt meegenomen naar detentiecentra, die vaak  
   gelegen zijn in Israëls nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Mishandeling van deze kinderen  
   tijdens arrestatie en ondervraging komt veelvuldig voor, en leidt in de meeste gevallen tot een  
   veelvoud aan bekentenissen en veroordelingen door de militaire rechtbank. 
         Elk jaar worden 500 tot 700 Palestijnse minderjarigen gearresteerd, ondervraagd en vastgezet door  
   het Israëlische leger. Zestig procent van deze kinderen wordt ‘s nachts gearresteerd, waarbij veelal  
   sprake is van willekeur. Zij worden in een groot aantal gevallen pijnlijk vastgebonden, geblinddoekt en  
   met geweld ondervraagd, zonder bijzijn van een advocaat en de ouders. Deze intimiderende en veelal  
   gewelddadige behandeling brengt de overgrote meerderheid van de kinderen ertoe schuld te  
   bekennen, in de hoop om zo snel mogelijk de gevangenis te kunnen verlaten. 
 
 

 

https://palestijnsekinderencoalitie.org/onzecampagnes/recht-op-vrijheid/
http://www.palestijnsekinderencoalitie-org/
http://www.gate48.org/
https://palestijnsekinderencoalitie.org/
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.dci-palestine.org/palestinian_children_in_the_israeli_military_detention_system
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het voorbeeld van Palestijnen en Israëli’s die zicht verenigd verzetten tegen de bezetting en die samen 
werken om een rechtvaardig oplossing voor allen te bewerkstelligen. 

Defence for Children – Nederland komt op voor alle kinderen in Nederland 
en daarbuiten. Defence for Children wil dat alle kinderrechten worden 
gerespecteerd. Gepassioneerd geeft Defence for Children invulling aan het 

werk van door vanuit het juridisch kader vasthoudend en gebaseerd op gedegen vooronderzoek de 
belangenbehartiging van kinderen ter hand te nemen. Defence for Children vormt samen met ECPAT 
een organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind. 

     Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich – juist uit verbondenheid 
met het lot en het voortbestaan van Israël – het politieke debat en de kritische 
meningsvorming over Israël en de bezette Palestijnse gebieden ten doel stelt. 

De organisatie staat onder meer voor: dialoog en wederzijds respect in plaats van geweld en 
machtsmisbruik; gelijke kansen en rechten voor alle bevolkingsgroepen; en het realiseren van een 
levensvatbare Palestijnse staat naast Israël, met Jeruzalem als hoofdstad van twee staten. Een Ander 
Joods Geluid laat door middel van acties en verklaringen zijn stem horen en tracht daarmee invloed 
uit te oefenen op de politiek, de publieke opinie en de Joodse gemeenschap. 

 Palestine Link is een authentiek en onafhankelijk geluid van Palestijnen in 
Nederland en een professioneel kennis- en dienstencentrum. De mensen achter 
Palestine Link kennen als geen ander de sociaaleconomische, historische 
culturele en politieke ontwikkelingen in de regio, evenals het Nederlandse en 

Europese Midden-Oostenbeleid. Palestine Link verdedigt Palestijnse nationale- en mensenrechten, en 
bevordert Palestijnse belangen. Het wil de Palestijnse kwestie op een positieve manier op de agenda 
zetten door mythes en stereotypen te bestrijden en bruggen te slaan tussen individuen en organisaties 
in Nederland en Palestina.  

 The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de 
kwestie-Palestina/Israël, opgericht op initiatief van 
voormalig minister-president Dries van Agt. De organisatie 
startte haar werkzaamheden in 2009. Als stichtingsdatum 

geldt 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.   

 
War Child is een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie die wereldwijd 
investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen en jongeren die te maken 
krijgen met gewapend conflict. Wij stellen kinderen in staat hun eigen toekomst 
vorm te geven door hen te beschermen tegen geweld en psychosociale hulp en 
steun te bieden. Ons werk is gebaseerd op de Conventie voor de Rechten van het 
Kind van de Verenigde Naties. In Oost-Jeruzalem helpt War Child gearresteerde 
jongeren met informatie over hun rechten en het rechtssysteem. 

De Werkgroep Kairos-Sabeel–Nederland vraagt aandacht voor de voortdurende schending van de 
rechten van Palestijnen en baseert zich daarbij op het gedachtengoed van het 
Kairos-document van Palestijnse christenen en de bevrijdingstheologie van 
Sabeel in Jeruzalem. Speerpunten zijn: Bekendheid geven in kerk en samenleving 
aan de dringende oproep van Palestijnse christenen, aan het onrecht van de 
bezetting van hun land en aan maatregelen tegen de bezetting; en het bevorderen 

van reizen naar het Land waarbij ontmoeting met Palestijnen en hun situatie een plaats hebben. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan verantwoorde theologie over Israël. 

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

https://www.defenceforchildren.nl/
http://www.ecpat.nl/
http://www.eajg.nl/
http://www.eajg.nl/
http://www.palestinelink.nl/
https://rightsforum.org/
http://www.warchild.nl/
http://www.warchild.nl/
http://kairos-sabeel.nl/
http://www.warchild.nl/
https://decoalitie.files.wordpress.com/2019/06/kairos-sabeel-.jpg
http://www.palestinelink.nl/
https://decoalitie.files.wordpress.com/2016/11/the-rights-forum.jpg
http://www.defenceforchildren.nl/
http://eajg.nl/
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 Kolonisten bejubelen doden Palestijnse baby met brandbom: ‘Ali ligt op de grill!’ 

In een blijk van complete verloedering 
tarten religieuze Israëlische kolonisten 
de grootvader van de éénjarige Ali, die 
samen met zijn ouders bij een aanslag 
met een brandbom levend verbrandde. 
‘Jammer dat zijn broertje niet ook 
verbrand is!’  

The Rights Forum  

 

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

 
KUMI NOW is een samenwerkingsverband van Palestijnse, Israëlische en 
internationale organisaties die ijveren voor het respecteren van het 
Internationaal recht in de Palestijns – Israëlische zaak.  
Initiatiefnemer is Sabeel Palestina.        https://www.kuminow.com     
➔   Kijk op de website voor inspiratie en motivatie.  
 

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

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

**  97 Palestijnse burgers, waaronder 45 kinderen en 2 vrouwen zijn afgelopen vrijdag 18 oktober 
2019 gewonde geraakt tijdens de 79 e Grote Mars tot Terugkeer. Dit alles als resultaat van excessief 
geweld gebruikt door het Israëlische leger die schoten op mensen die geweldloos protesteerden. 
Een jonge man liep ernstige verwondingen op en 35 anderen werden met scherp beschoten. 
Anderen werden gewond door rubber kogels en traangas, verwondingen voornamelijk op hun 
boven lichaam.  

 Gebed 
Eeuwige, wij bidden voor allen die gewond zijn geraakt tijdens de demonstratie in Gaza. 
Wij blijven bidden dat er ooit een einde komt aan de blokkade in Gaza en het recht van Palestijnen 
terug te keren naar hun thuisland. 
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

** Een aantal Palestijnen en vrijwilligers zijn gewond geraakt tijdens aanvallen door illegale 
kolonisten op de gehele Westelijke Jordaan oever, terwijl zij olijven aan het oogsten waren. Een 
oude rabbijn van ‘Rabbijnen voor mensenrechten’ kreeg klappen op zijn hoofd en brak een arm. 
Anderen werden ook lastig gevallen en hadden pijn en beurse plekken tot gevolg. 
 

Gebed 
Eeuwige, wij bidden voor de bescherming van Palestijnse boeren die nu zijn bezig zijn met de 
olijven oogst. Wij danken U ook voor de ondersteuning van joodse activisten en vrijwilligers die 
weten hoe het oogsten van olijven van levensbelang is voor vele Palestijnen. Wij vragen dat de  
 

 
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 

 

https://rightsforum.org/nieuws/kolonisten-bejubelen-doden-palestijnse-baby-brandbom-ali-ligt-op-grill/
https://www.kuminow.com/
http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/
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kolonisten respect hebben voor het recht van anderen en ophouden de oogst van Palestijnen te 
beschadigen. 
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

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

Israël doodt een record aantal kinderen                  www.rightsforum.org 

Israël heeft vorig jaar 56 Palestijnse kinderen gedood en er 2.733 verwond, aldus een VN-rapport 

over de schending van kinderrechten in conflictgebieden, dat vorige week werd gepresenteerd. 

Alleen in 2014 er werden meer kinderen gedood, tijdens de massale Israëlische bombardementen 

op Gaza. 

Israël is in het rapport één van de grote schenders van rechten van kinderen. In de annex van het 

rapport staat een "zwarte lijst" met partijen die ernstige schendingen van rechten van kinderen 

hebben begaan. Israël wordt daar echter niet in genoemd. Blijkbaar zijn de rechten van Palestijnse 

kinderen minder belangrijk dan het beschermen van de "reputatie" van de Israëlische 

veiligheidstroepen. 

Het CDA, PVV, FvD, SGP, ChristenUnie en VVD stelden onlangs Kamervragen over in hun ogen 

Israël-kritische VN-resoluties. We horen hen nu niet over het feit dat Israël hier buiten schot blijft. 
 

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

De PAIS-werkgroep probeert gevolg te geven aan de oproep van Palestijnse christenen in 
het Kairos document: Kom, Zie en Vertel! ‘ Verdiep u als Westerse christen in wat er onder 
de bezetting door de staat Israël in de bezette gebieden gaande is en vertel de wereld over 

het onrecht dat ons volk wordt aangedaan’. 

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

 Organisaties die zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina  

- www.rightsforum.org    - www.eag.nl  
- www.sivmo.nl     - www.kuminow.nl  
- www.tentofnations.org    - www.palestinasolidariteit.be  

- www.nswas.nl     - www.planteenolijfboom.nl  

- www.yashebron.org    - www.breakingthesilence.org.il   

- www.dci-palestine.org    - www.cpt-nl.org    

- www.vriendenvansabeelnederland.nl   - www.docP.nl     

- www.jewishvoiceforpeace.org                       - www.unochaopt.org                            

- www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/aida-camp   - www.kairos-sabeel.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 .    
 

 

 

 

 

 

Colofon 

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. 
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