Vruchtbare Palestina-avond in Rotterdam op 13 november 2019
Vooraf was er in de Rotterdamse Pauluskerk een gezamenlijke maaltijd; altijd goed voor onderlinge
verbondenheid en solidariteit en een goed gesprek; een uitstekend maal bereid door mensen die
‘niet zomaar terug kunnen in een algemeen gangbare werkomgeving’.
Nadat de circa 50 bezoekers in de kerkzaal dankzij de Palestijnse udspeler Zaid Tayem in eenzelfde
sfeer waren gebracht, kwam dominee Dick Couvée van de Pauluskerk vol in beeld door middel van
een film die de dag tevoren was opgenomen in de omgeving van Bethlehem.
Couvée was daar op dat moment en hij gaf een indringend beeld van de toestand daar ter plaatse.
Ook heette hij Omar Harami op afstand welkom in zijn eigen kerk. Harami bracht een driedaags, door
Kairos Sabeel georganiseerd, bezoek aan ons land.
Direct aansluitend bracht Omar overtuigend het verhaal van Kumi Now; een campagne om zonder
zaken al te ingewikkelde te maken direct actie te voeren tegen bedrijven en organisaties die nog
altijd meewerken aan de bezetting en onderdrukking in Palestina. De naam komt van ‘Thalita Kumi’
ofwel ‘kleine meid, sta op.’ Ook als alles voorbij lijkt te zijn.
‘Kom en zie is niet meer genoeg,’ zei Omar. ‘Daarom gaan wij nu voor actie. Daarbij vertrouwen wij
op geloof in de werking van positieve krachten. En gewone mensen als wij, die gewoon een normaal
leven willen leven, zijn in de meerderheid. Wij moeten de macht daarvan inzetten.’ Kumi Now gaat
dan ook binnenkort zijn tweede jaar in. In de zaal waren kunstwerken te zien van Mieke Krediet en
Hans van der Waal; die laatste kon na de pauze zijn bewegende ronde perspectief op Palestina
toelichtte.
Na weer een introductie door Zaid Tayem raakte Jan van der Kolk de bezoekers met zijn verhaal over
de noodzaak van het werk en de campagnes van de Kinderrechtencoalitie.
De laatste presentatie werd verzorgd door Hakima Mahyou van ‘Plant een Olijfboom’ die daarmee
tegelijk duidelijk maakte dat gelukkig ook jonge generaties zich actief willen inzetten voor vreedzame
actie.
Gezien de hoeveelheid materiaal die is meegenomen en het aantal verkochte boeken kan de avond,
georganiseerd door de werkgroep PaIs Rijnmond, als vruchtbaar worden beschouwd.

