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Inhoud

Redactioneel 
Elk kalenderjaar begint en eindigt met een maand, die hoofdzakelijk gevuld wordt met korte donkere 
dagen. 
Deze maanden doen mij altijd denken aan het eerste hoofdstuk van het eerste boek in de Bijbel, Genesis 
of in de Hebreeuwse taal Beresjiet. In deze maanden met hun donkere dagen krijg je een beeld van de 
donkere chaos, waaruit God het licht en het donker schiep. 
‘Licht’! Wie verlangt daar niet naar? Je vindt dat verlangen terug in zowel Joodse als Christelijke 
feesten, zoals Chanoeka en het Kerstfeest. Beide feesten met veel licht en vrolijkheid. Feesten die ook 
in Nes Ammim gevierd zullen worden. Feesten die een bijdrage kunnen leveren aan de dialoogprojecten 
in Nes Ammim. De afgelopen maanden hebben de vrijwilligers weer vele projecten mogen faciliteren, 
waaronder de vrouwengroep NAIMA. 
De huidige groep vrijwilligers is klein, maar dapper. Het is hard werken, maar met succes zoals u 
kunt lezen in dit magazine. Voor de vrijwilligers staat daar tegenover dat hen een aantrekkelijk studie-
programma wordt aangeboden. Ook dit zijn kleine lichtjes die mogen stralen als een lamp voor de voet 
in het zoeken naar vrede. Kerstmis, de geboorte van de Vredevorst.
Wij wensen u allen een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2020.

Marjan Woudstra

Het NES AMMIM MAGAZINE wordt viermaal per jaar 
uitgegeven door Stichting Nes Ammim Nederland en 
aan alle donateurs verzonden.
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In de eerste helft van november vergaderde 
zowel de BoD als de General Assembly in Nes 
Ammim. Het heeft grote voordelen om bij tijd en 
wijle in Nes Ammim te vergaderen en dan niet 
alleen vanwege het aangename klimaat. (We 
vertrokken bij 6 graden uit Amsterdam om in Tel 
Aviv aan te komen bij 33 graden!) Het is vooral 
van belang om de sfeer in het dorp te proeven, het 
dorpsleven even mee te maken en de projecten 
waar je over spreekt met eigen ogen te zien. 

Er hangt een goede sfeer in het dorp ook al is de 
groep vrijwilligers momenteel erg klein en moet 
er vaak heel hard (en extra) gewerkt worden. Dat 
er momenteel weinig vrijwilligers zijn is wel één 
van de zorgelijke punten. Maar daar wordt hard aan 
gewerkt. 

In een gesprek met de vrijwilligers werd ook 
duidelijk dat zij het contact met de bestuursleden 
zeer op prijs stellen. Tegelijkertijd werd ook 
duidelijk dat de structuur van het bestuur niet 
helemaal duidelijk was en wat de BoD en de 
General Assembly voor vergaderingen zijn. Dat 
sloot goed aan bij één van de hoofdpunten van 
de vergadering van de General Assembly om de 
structuur helderder in kaart te brengen. 

De General Assembly is het hoogste bestuurs-
lichaam van Nes Ammim en bestaat uit afgevaar-
digden uit de Duitse en Nederlandse besturen.

Op dit moment zijn er vier leden, maar in de 
vergadering hebben we besloten dat dit er zes tot 
acht gaan worden. Dat opent de mogelijkheid dat 
er meer specifieke kennis in de vergadering komt. 
Alle beleidsterreinen komen immers aan de orde, 
dat wil zeggen financiële zaken, technische zaken, 
ideologische zaken, juridische zaken, organisa-
torische zaken, publicitaire zaken enz. Naast een 
controlerende taak heeft de General Assembly 
vooral als taak de bezinning op de vraag naar het 
waarom van de dingen die we doen. 
Over die taak hebben we lang met elkaar ge-
sproken. Het is niet iets dat je eens en voor altijd 
vaststelt, maar een doorgaand proces. Bij alle 
praktische vragen waar Nes Ammim iedere keer 
weer voor staat is het van belang dit doel niet 
uit het oog te verliezen. En als ik eerlijk ben, dat 
dreigde wel eens te gebeuren door alle praktische 
zaken die speelden en spelen. Daarom is zo’n 
fundamenteel gesprek over de structuur en 
werkwijze van de General Assembly samen met 
een bezinning op de uitgangspunten een goede 
zaak. 

De BoD is een afkorting van de Board of Directors. 
Kort door de bocht kan gesteld worden dat 
zij het uitvoerende bestuur van Nes Ammim 
zijn. Zij sturen het managementteam aan, ver-
talen het beleid in concrete plannen en zijn ook 
verantwoordelijk voor het internationale werk van 
de gehele Nes Ammim organisatie. Zij worden 
benoemd door de General Assembly en leggen 
daar ook verantwoording af. De BoD stuurt het 
eigenlijke werk van de Nes Ammim organisatie 
aan binnen de door de General Assembly getrok-
ken kaders. 

Op bijgaande foto’s ziet u de recente samenstelling 
van de General Assembly en de Board of Directors.

Van het bestuur
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General Assembly, van links naar rechts: Klaus Müller, 
Anja Utermark, Gerlinde Butzphal en Gerard Geitenbeek.

door Gerard Geitenbeek

Board of Directors, van links naar rechts: Guido Osswald, 
Piet van Keulen, Jolande Uringa en Hartmut Rahn.



Een gemeenschappelijk 
punt van waaruit alles 
is geschapen

dat we deel zijn van de grotere mensenfamilie. 
Vanzelfsprekend is het legitiem en belangrijk ook 
onze eigen persoonlijke tradities te onderhouden: 
het bewaken van onze tradities, terwijl we ze 
integreren in de veranderende werkelijkheid van 
onze moderne samenleving, is van vitaal belang 
om humane, morele en spirituele wezens te 
blijven in dit tijdperk dat geregeerd wordt door 
digitale algoritmes en globalisering. 
Als we daarentegen de bredere visie op de dingen 
vergeten, dan hebben onze tradities meer de 
neiging om verdeeldheid en spanning te creëren 
tussen mensen dan dat het ons dichterbij elkaar 
brengt.

We leven in een tijdperk waarin onze problemen 
meer globaal zijn dan ooit tevoren. Dat geldt 
voor alle aspecten van ons bestaan: ecologisch, 
economisch en sociaal. We kunnen ons een-
voudigweg niet veroorloven opgesloten te blijven 
in de conceptuele bouwwerken van onze persoon-
lijke identiteit wanneer zij ons verhinderen het 
grotere geheel te zien. Ik geloof dat onze religieuze 
tradities prachtige werktuigen in zich dragen 
voor een leven in balans en voor de menselijke 
ontwikkeling, zowel op het persoonlijke als op het 
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In de weken na 'Vreugde der Wet' hebben we de 
eerste gedeelten van Genesis gelezen. Daaruit 
leren wij wat de Bijbelse gezichtspunten zijn 
op de schepping van de wereld en de mens-
heid. In die gedeelten wordt de opkomst van 
de monotheïstische traditie getekend, waaruit 
Jodendom, Christendom en Islam zijn voortge-
komen. Enkele traditionele Joodse uitleggers 
hebben gevraagd waarom de Tora met zo’n 
weids perspectief begint. Als het Jodendom een 
godsdienst is die vooral gericht is op het na-
komen van de wetten van God, waarom worden 
we dan lastiggevallen met zulke sprookjes? Zou 
het voor de Schrift niet voldoende geweest zijn te 
beginnen met het eerste gebod over het in acht 
nemen van het Paasfeest, dat in het boek Exodus 
voorkomt?
Het antwoord dat door de traditionele Joodse 
commentatoren gegeven wordt, is dat de wet niet 
de exclusieve focus van onze traditie is. 

De verhalen in Genesis zijn juist belangrijk omdat 
zij ons een breder perspectief geven. Wanneer 
we deze verhalen lezen, worden we gedwongen 
om boven onze eigen persoonlijke identiteit 
uit te stijgen en onszelf te binnen te brengen 

Rabbi Or Zohar

Enkele gedachten over de 
eerste Toragedeeltes in het 
boek Genesis. 



onze voorouders mensen en mensen maken 
fouten. 

Het bewaren van onze tradities en de kennis 
van onze geschiedenis stellen ons in staat te 
leren van de wijsheid en het succes van vroegere 
generaties, en evenzo van hun onwetendheid, 
fouten en verkeerde daden. 
Het is noodzakelijk dat we in staat zijn die delen 
van onze traditie te accentueren, die behulpzaam 
zijn bij onze gezamenlijke pogingen om een betere 
toekomst te scheppen voor de mensheid en voor 
onze planeet. Tegelijkertijd moeten we in staat 
zijn om sommige aspecten van onze tradities 
te repareren, te veranderen en soms zelfs te 
elimineren wanneer ze minder geschikt zijn voor 
deze zaken. 

Het bewaren van ons erfgoed, onze tradities en 
religies is als het onderhouden van je tuin: we 
moeten alles laten groeien en snoeien, planten, 
wieden en schoonmaken om het een fijne plek te 
laten zijn om te bezoeken. 
Als we deze oude verhalen in het boek Genesis zo 
lezen, kunnen we dankbaar zijn voor deze oude 
en heilige tekst die ons helpt om ons te binnen te 
brengen dat er boven alle persoonlijke identiteit 
uit een gemeenschappelijk punt is van waaruit 
alles is geschapen.

gemeenschappelijke sociale niveau. Niettemin 
moeten we er zeker van zijn dat onze religieuze 
tradities deel van een oplossing zijn en niet deel 
van het probleem in een wereld die vol is van 
geweld, racisme en huichelarij.
Door zo bezig te zijn hebben we allemaal een 
gedeelde verantwoordelijkheid. 
Een religieuze traditie is de som van zijn delen, elk 
van onze tradities bevat een variëteit aan ideeën, 
teksten, interpretaties, rituelen en gebruiken, 
waarvan vele dienen als geweldige bronnen om 
een wereld te creëren die rechtvaardiger, vrede-
voller, pluralistischer en milieuvriendelijker is. 
Maar evenzo vinden we in iedere traditie ideeën, 
teksten, interpretaties, rituelen en gebruiken die 
ons iets anders leren. 

We moeten eerlijk zijn, onze tradities goed leren 
verstaan en de verschillende historische en 
sociale omstandigheden begrijpen die onze voor-
ouders motiveerden op een bepaalde manier 
te denken en/of te handelen. Soms waren onze 
voorouders op de juiste manier bezig, soms waren 
zij op de verkeerde weg. Zij kunnen het op de beste 
manier geprobeerd hebben, ze kunnen onwetend 
geweest zijn over bepaalde zaken. Ze kunnen zich 
bedreigd hebben gevoeld door de dingen die ze 
niet begrepen of ze kunnen eenvoudigweg op een 
andere manier gekeken hebben. Net als wij waren 
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Op verschillende manieren 
naar de dingen kijken. 
Dat deed de Nederlandse 
kunstenaar Maurits Cornelis 
Escher (1898-1972) in zijn 
houtsneden en lithografieën. 
Naast een aantal onmogelijke 
beelden, liet hij vooral ook 
vormen in elkaar overgaan 
zoals in bijgaande afbeelding 
“lucht en water”. 
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Ontstaan
Het was in de maand voor Pèsach en Pasen in 2015, 
toen een groep Arabische en Joodse vrouwen de 
noodzaak beseften stelling te moeten nemen tegen 
het opkomende racisme in de joodse gemeenschap 
ten opzichte van Palestijnse inwoners van Israël, 
zoals in de media beschreven werd.
Hieruit vormde zich spontaan een Arabisch-
Joodse vrouwengroep, die zich NAIMA ging 
noemen, een acroniem van de initialen van de 
Hebreeuwse woorden ‘Arabische en Joodse 
Vrouwen Koesteren Gelijkheid’.

Nu, meer dan vier jaar later, bestaat deze 
groep nog steeds en is deze actief als een open 
groep. Ze verwelkomen steeds nieuwe leden 
vanuit westelijk Galilea, voornamelijk afkomstig 
uit kibboetsiem van de Mateh Asher Regional 
Council, uit de steden Ma’alot, Nahariya, Shlomi 
en uit dorpen zoals Kfar Yasif, Abu Snan en Danun.
De opzet van hun tweewekelijkse bijeenkomsten 
is om de kennis van elkaars manier van leven, 
sociale normen en religieuze gewoonten en 
gebruiken te vermeerderen om zo elkaar beter 
te leren begrijpen. Geregeld nemen zij ook deel 
aan elkaars feestdagen. Dat betekent het samen 
organiseren van de dag en het bereiden van de 
maaltijd als ook het samen vieren en de achter-
liggende gedachten uit te leggen. Daarnaast 
hebben zij ook kunstprojecten om te ervaren 
hoe je gevoelens op verschillende manieren kunt 
uitdrukken. 

Speerpunt echter is het verzorgen van lezingen 
over relevante onderwerpen die in het dagelijks 
leven opkomen. De bedoeling van de oefeningen 

tijdens de lezingen is altijd het leren luisteren en 
het stellen van verhelderingsvragen, waardoor 
het voor de deelnemers mogelijk wordt de diepte 
van het conflict te onderkennen. Het is goed te 
beseffen hoe belangrijk het is om eerst te luisteren 
naar de ander en met alleen verhelderingsvragen 
te reageren. 

Dat betekent geen oordeel vellen en geen po-
gingen doen om oplossingen te vinden. Dit helpt 
om het conflict helder te krijgen en het binnen de 
werkelijkheid te plaatsen. Het gaat om het leren 
de moeilijke gevoelens te onderkennen, positieve 
zowel als negatieve. Conflicten draaien om zaken 
van persoonlijke identiteit of zijn verbonden met 
gevoelens van erbij horen.

De motivatie komt vanuit het geloof dat de band 
die de vrouwen met elkaar opbouwen gebaseerd 
is op genegenheid en dat dit doorwerkt op hun 
familie, hun sociale omgeving en tenslotte op de 
gemeenschap. 
Onlangs realiseerden de vrouwen zich dat zij 
erg voorzichtig waren met betrekking tot gevoe-
lige en politieke zaken op het terrein van de co-
existentie. De vraag kwam op of zij het konden 
wagen dieper te gaan in het uiten van hun eigen 
gevoelens over de tegenstrijdige problemen 
waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. 
Dit was de aanleiding tot het plannen van een 
marathondag. 

De bijeenkomst van 14 september 2019
Vierentwintig vrouwen kwamen in Nes Ammim, 
waar ruimte was en verfrissingen klaarstonden 
voor een lange discussiedag. Ze vormden, zoals 

Dialooggroep NAIMA
Tanja Maurer
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altijd, een gemengde groep van Joden, Christen-
Arabieren en Moslim-Arabieren. De toelichting 
werd gedaan in het Hebreeuws met een Arabische 
vertaling indien nodig. 

De discussies gingen hoofdzakelijk over hun per-
soonlijke identiteit en hoewel zij voorzichtig met 
de conflicten in de deelnemersgroep omgingen, 
was er een grote mate van openheid naar elkaar 
over wie zij zijn en waar zij om geven. 
Zij spraken over zichzelf en hun afkomst en 
alhoewel ze dit al eerder gedaan hadden, slaag-
den zij erin een dieper niveau te bereiken. Zeer 
positief was het samen delen in de zorgen, maar 
ook in de hoop van de groep. Dit zorgde voor veel 
reacties over het belang van de ontmoetingen 
voor de vrouwen en hoe graag zij willen dat de 
groep doorgaat. 

Na de lunch waarbij zij in gemengde groepen hun 
ervaringen deelden, kwam de groep bijeen voor 
de laatste oefening. Hierin schreven zij eerst tien 
kenmerken van hun eigen identiteit op, moesten 
deze daarna terugbrengen tot vier en vervolgens 
werden zij in vier groepen verdeeld om één of twee 
aspecten van hun eigen identiteit met elkaar te 
delen met inbegrip van hun persoonlijke verhalen 
als verduidelijking.

In een gesprek met een deelnemer werd duidelijk 
dat zij elkaar diep geraakt hebben en ver-
bondenheid ervaren hebben. Zij realiseerden zich 
dat zij als een groep door zouden gaan en zouden 
slagen om op deze weg de verschillen met elkaar 
te kunnen blijven delen.

In Memoriam Jaap van der Wal (1925-2019) 

Op 30 oktober 2019 is in Apeldoorn op 94-jarige leeftijd Jaap van 
der Wal, oud-bestuurslid van de Stichting, overleden. Al snel na zijn 
pensionering bij defensie is Jaap betrokken geraakt bij de Stichting 
Nes Ammim Nederland. Vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw 
is hij secretaris van het bestuur geweest. Als bestuurslid kwam hij in 
die jaren geregeld in Nes Ammim, waar hij het prachtig vond als de 
vele kinderen die in die tijd in Nes Ammim woonden, hem begroetten 
met ‘Hallo Jaap’, precies zoals de kinderen ook de andere vrijwilligers 
bij hun naam noemden.
Naast het gebruikelijke secretariaatswerk heeft hij ook heel wat bezoeken bij vrijwilligers afgelegd 
om in het kader van hun sollicitatie met hen in gesprek te gaan. Namens het bestuur van de Stichting 
ging hij naar de vergaderingen van de Vereniging van oud-Nes Ammimers. Ook bleef hij lange tijd 
betrokken bij het dia-klankbeeld en de vernieuwing daarvan, waarmee oud-Nes Ammimers in de 
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw - en begin deze eeuw ook nog - het land ingingen. 

Jaap was een vriendelijke, zachtaardige en bescheiden man, die tot aan het eind van zijn lange leven 
belangstelling had voor het wel en wee van Israël en van Nes Ammim, de Nes Ammim dagen tot 
voor enkele jaren geleden trouw bezocht en een zeer betrokken donateur is geweest.
Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.

Beatrice en Peter Hoffer
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Sinds begin september is Matthew Fox de nieuwe 
General Manager in Nes Ammim. Tijdens mijn 
verblijf daar was ik in de gelegenheid uitgebreid 
met hem kennis te maken in de vorm van een 
interview voor het magazine. 
Je hoeft daarbij niet veel te vragen, want zodra je 
een paar woorden hebt gesproken komt er een 
enorme spraakwaterval op gang. Dat zal bij de 
familie thuis een levendige boel zijn, want naast 
hun vijf kinderen hebben zij twee adoptiekinderen 
en Josie, de vrouw van Matthew kan nog sneller 
de woorden uit haar mond laten komen dan haar 
man! 

De familie Fox komt uit Canada. Dat is een grote 
overgang naar Israël, want waar het in Israël de 
eerste helft van november nog boven de dertig 
graden is, hebben ze uit Canada inmiddels berichten 
gekregen over sneeuwval en flinke temperaturen 
onder nul. 

In het gesprek gaat het al snel over de band met 
Israël. Matthew vertelt dat die band al heel oud is, 
want toen hij tien jaar oud was, in 1984, verhuisden 
zijn ouders naar Israël. Zijn vader was fotograaf 
en heeft heel veel van het Israëlische landschap 
in beeld gebracht. Drie jaar lang woonden zij in 
Jeruzalem en bereisden van daaruit het land. 
Omdat dat veel langer was dan aanvankelijk de 
bedoeling, ging Matthew in het derde jaar naar de 
Ulpan om Ivriet te leren. In die tijd is zijn passie 

Kennismaking 
met Matthew Fox
Gerard Geitenbeek

voor Israël ontstaan. Hij is diverse keren terug 
geweest en was dan meteen ook zeer enthousiast 
toen hij attent gemaakt werd op de vacature in 
Nes Ammim. 

Na zijn terugkeer naar Canada ging hij na de 
middelbare school theologie studeren aan het 
Tyndale College in een Baptistisch geïnspireerde 
faculteit. Daar leerde hij ook zijn vrouw kennen. 
Na een master theologie ging hij in de kerk werken 
als predikant. Hij voelde dat heel duidelijk als een 
roeping, in zijn jeugd had hij al het verlangen om 
in de kerk werkzaam te zijn. 
Hij heeft zo’n 24 jaar in een aantal kerken gewerkt. 
Hij ontdekte daarin ook dat de studie prachtig 
is, maar dat in de praktijk van het kerkenwerk 
je ook andere vaardigheden nodig hebt, vooral 
praktische vaardigheden en met name het leiding 
kunnen geven. 

In de kerk heeft hij in een aantal zeer verschillende 
situaties gewerkt. Het viel niet altijd mee, want 
in de kerk is vaak een neiging om alles bij het 
oude te willen houden. Hij zocht nu juist naar 
vernieuwingen in de kerk, maar stuitte dan zowel 
op de grenzen van ultra vrijzinnige mensen als op 
die van ultra orthodoxe mensen. Maar hij zette 
door en werkte veel met de nieuwe media en met 
muziek. In één van zijn gemeenten kwam hij in 
een bijna uitgestorven kerk, maar hij wist dit om 
te bouwen tot een levendige gemeenschap. 



9

Matthew in gesprek met Gerlinde Butzphal, 
Amit en Piet van Keulen.

Wat hem trok in dit werk was het werken met 
mensen. Hij heeft er veel geleerd en zich sterk 
kunnen ontwikkelen in deze jaren. Hij merkte 
daarin dat hij een sterk vermogen had om leiding 
te geven. Maar het allerbelangrijkste daarbij is 
steeds dat je een visie hebt waar je met de kerk 
heen wilt en dat je mensen weet te inspireren om 
daaraan mee te werken. Het is altijd hard werken, 
maar “je weet waar je het voor doet en ik voel mij 
steeds gedragen, vooral ook in droevige situaties.” 

Op de vraag of hij ook nog wel eens tijd had 
voor zichzelf, voor hobby’s antwoordt hij dat hij 
gelukkig ook tijd kon vinden voor andere zaken. 
Allereerst is daar zijn grote passie voor lego, hij 
heeft een enorme verzameling van wel 2.500 
figuurtjes, die allemaal meeverhuisd zijn naar 
het Pilonhuis waar de familie woont. Daarnaast 
heeft hij bijen gehouden en steekt hij ook graag 
de handen uit de mouwen in het verbouwen van 
huizen en andere technische zaken. Misschien dat 
hij daarom ook zo goed overweg kan met Amit, 
zoals ik constateerde, het hoofd van de technische 
dienst!

Nu heeft hij de overstap gemaakt naar Nes 
Ammim. Een heel andere functie dan hij in de kerk 
in Canada bekleedde. Hij ziet dit als een uitdaging, 
hij was ook toe aan een verandering. Maar ook hier 
is zijn kerntaak het leiding geven aan mensen. Hij 
ziet dat als teambuilding vanaf het grondvlak. “Ik 
kan het niet alleen, het moet samen!” Dat vraagt 
wel om een strategische planning, in het beleid 
maken moet tien stappen vooruitgedacht worden 
om antwoord te kunnen geven op alle opkomende 

vragen. “We moeten weten wat Nes Ammim wil 
en van daaruit werken!” 

Tijdens de vergaderingen in Nes Ammim is veel 
gesproken over Shared Society, het concept waar 
Givat HaViva zich zo voor inzet. Daarin zitten veel 
mogelijkheden. En Matthew herinnert eraan dat 
Canada een land is van een shared society. De 
inwoners komen overal vandaan, aanvankelijk 
leefde ieder in zijn eigen wereld, maar in de 
onderlinge contacten is het land nu een aardige 
smeltkroes van culturen geworden. Wij zijn 
allemaal Canadezen, wie je ook bent, waar je ook 
vandaan komt, wij leven met elkaar.

Op de vraag of het voor het gezin niet een enorme 
overgang was om vanuit Canada naar een dorpje 
in Galilea te verhuizen, is het antwoord dat dit 
enerzijds wel zo is, maar dat anderzijds wat de 
kinderen nu doen, onderwijs volgen via internet, 
ook in Canada gemeengoed is. Veel kinderen gaan 
op deze manier naar school, dus dat is voor de 
kinderen geen grote overgang. En via de sociale 
media kunnen zij volop contact onderhouden 
met hun vrienden en familie in Canada. Vrienden 
hebben al plannen om volgend jaar op bezoek te 
komen in Nes Ammim. 

En Matthew zelf, toen ik hem de volgende 
ochtend nog even gedag wilde zeggen, was hij 
niet aanwezig, hij zat op school. Om Nes Ammim 
overal goed te kunnen vertegenwoordigen is 
hij weer naar de Ulpan, een taalschool, om zijn 
Ivriet weer op pakken. Dat zal het contact met de 
mensen in en om Nes Ammim ten goede komen!
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Frank is 19 jaar en komt uit Rijssen. Hij is de op 
één na jongste in een gezin van 13 kinderen. Hij 
heeft 7 zussen, 5 broers. Eén van die zussen, 
Marjon, is vorig jaar ook als vrijwilligster in 
Nes Ammim geweest. Voordat Frank naar Nes 
Ammim kwam, werkte hij in een visrestaurant. 
Hij houdt van sporten en doet dan ook altijd mee 
aan de volleybal- en voetbalwedstrijden die door 
de vrijwilligers worden georganiseerd. Maar ook 
voor een spelletje schaken schuift hij graag aan. 

Het avontuurlijke karakter heeft Frank niet van 
een vreemde. In navolging van zijn zus en ook van 
een oudere broer, wist hij dat hij eenzelfde soort 
ervaring in het buitenland wilde opdoen. Israël 
stond al zeer hoog op zijn lijstje en toen zijn zus 
vol enthousiasme terugkwam uit Nes Ammim was 
het voor Frank duidelijk, dat ook hij het avontuur 
op deze plek wilde aangaan. 

Wanneer ik Frank vraag in welke Bijbelse per-
soon hij zichzelf herkent of tegen wie hij opkijkt 
komen er een aantal namen naar voren, zoals 

Salomo vanwege zijn wijsheid, David, want die 
is toch een soort van ‘God’s legacy’, maar ook 
Petrus. Het vertrouwen van Petrus vindt hij 
bewonderenswaardig. Lopen over het water doe 
je niet zomaar!

De afwaskeuken en de technische service zijn de 
voornaamste werkzaamheden van Frank. De TS 
heeft de voorkeur. “Ik wil graag ervaring opdoen 
en dingen leren waar je in Nederland niet snel 
de kans voor krijgt. De variatie in het werk is 
ontzettend leuk, elke dag is anders en het team 
is top!”

Voor ik uit Israël wegga, wil ik in ieder geval in 
Jeruzalem en naar de Dode zee zijn geweest. 
Natuurlijk wil ik ook alle andere Bijbelse histo-
rische plekken bezoeken. Frank kijkt dan ook 
enorm uit naar de het driedaagse seminar in 
Jeruzalem. “Ik heb gehoord dat deze studietrip 
je alle highlights van Jeruzalem laat zien en nog 
veel meer.” Ook vertelt Frank over zijn favorietste 
trip die hij tot nu toe heeft gemaakt: het meer van 
Tiberias. Frank: ”De dag begon op Mount Arbel 
waar we een prachtig uitzicht hadden over het 
meer. Heel indrukwekkend. Het was die dag heel 
warm dus we hebben ook gelijk een duik in het 
meer genomen. Hierna hebben we nog een aantal 
kerken bezocht. Echt een toffe dag!” 

Frank is een stoere gozer, laat niet snel het 
achterste van z’n tong zien. Maar is ook attent 
en behulpzaam. Of hij iets heeft meegenomen 
van thuis waar hij niet zonder kan? Frank: “Wow, 
daar vraag je wat. Ik heb veel mee maar weet 
eigenlijk niet zo goed wat er nu allemaal in m’n 
koffer zit. Ik heb wel een koffiekop van Starbucks 
meegenomen die ik van m’n moeder heb gehad. 
Weet alleen nog niet waarom, want ik heb ‘m nog 
niet gebruikt.” 

Het duurt nog even maar wanneer Frank weer 
in Nederland zal zijn, gaat hij waarschijnlijk een 
opleiding Accountmanagement doen in Gouda. 
Voor hij aan de studie begint, gaat hij eerst nog een 
paar maanden werken om wat geld te verdienen. 
Voorlopig is hij met zijn hoofd in Nes Ammim, 
waar hij het enorm naar zijn zin heeft

Even voorstellen… Frank Pongers 
Ellen van der Meij
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Elke zondagmiddag wordt het House of Prayer 
and Study gevuld met vrijwilligers. Om 17.00 uur 
start hier de kerkdienst. Deze diensten worden 
door de vrijwilligers georganiseerd. Het kerk 
comité zorgt voor de organisatie en de planning, 
dat de faciliteiten aanwezig zijn en zij helpen 
elkaar bij het voorbereiden van de dienst. In 
deze rubriek stellen wij de leden aan u voor en 
vertellen zij iets over hun ervaringen. 

Jan Albrant is 19 jaar, komt uit Duitsland en 
verblijft voor een half jaar in Nes Ammim. Hij is 
in augustus aangekomen en inmiddels heeft hij 
twee keer de dienst geleid. 

Als je Jan vraagt wat zijn kerkelijke achtergrond 
is, beantwoordt hij die vraag met lichte tegenzin. 
Hij vindt dat die vraag onbelangrijk is. Het enige 
dat telt is de gemeenschap met God en het 
feit dat we deze samen delen. De kerk waar 
Jan in Duitsland bij aangesloten is, heeft een 
Protestantse achtergrond, maar is niet op een 
traditionele manier ingericht. Er is ruimte voor 
meerdere personen om een dienst te leiden. De 
jongeren worden goed betrokken in de dienst en 
krijgen soms het verzoek van de ouderlingen om 
de preek te verzorgen. Ook Jan heeft deze vraag 
al eens gekregen. Het leiden van een dienst in Nes 
Ammim is dan ook niet helemaal nieuw voor hem. 
Naast het verzorgen van de preek in de kerk in 
Duitsland, leidt hij ook regelmatig een jeugdgroep 
en spreekt hij tijdens thema-avonden. Maar dat 
neemt niet weg dat hij nog steeds erg nerveus is 
voor en tijdens het preken. 

De laatste zondag in oktober was de beurt aan 
Jan om te preken. Jan heeft het verhaal van 
Jeremia gekozen en legt uit waarom: “Veel van 
de vrijwilligers zijn naar Nes Ammim gekomen 

omdat ze nog niet helemaal zeker zijn over hoe 
hun toekomst eruit zal gaan zien. We moeten 
een volgende stap nemen. Net als Jeremia ook 
een grote stap moest maken. Dit maakt ons 
soms onzeker en dan vinden we het lastig om 
de talenten die we van God hebben gekregen te 
gebruiken of we herkennen ze nog niet.” 
Jan wil de boodschap delen dat God er altijd is om 
ons te steunen en te begeleiden. Jeremia durft vol 
te houden en laat ons zien dat we onszelf niet met 
anderen hoeven te vergelijken. We zijn allemaal 
uniek!

De kerkdienst wordt altijd muzikaal ondersteund. 
Soms met instrumenten zoals de gitaar of de piano. 
Maar ook een modern platform zoals YouTube 
wordt gebruikt om beelden, muziek en tekst te 
tonen. In deze dienst heeft Matthew de muziek 
verzorgd met zijn gitaar en speelde hij ‘How great 
is our God’, ‘Happy Day’, ‘Indescribable’ en ‘The 
Stand’. De dienst wordt traditioneel afgesloten 
met het zingen van ‘Hine Ma Tov’.

Sinds september wordt de kerkdienst om 17.00 uur 
gehouden. Na de dienst schuift iedereen gezellig 
aan tafel aan om te eten. Een hele fijne manier om 
de zondag met elkaar te vieren en af te sluiten!

Rondje om de Kerk  
Ellen van der Meij

Jeremia zei: "Ik kan niet spreken, ik ben te jong". 
Misschien was hij bang voor de taak die God 

hem had gegeven. Misschien dacht hij: "Waarom 
koos je mij? Waarom niet iemand anders?" 
Ik geloof omdat God zijn eigen idee heeft.

Laten we ons door God gegeven talenten vinden, 
nemen en gebruiken om hem te prijzen, om ze 
voor anderen en voor onszelf te gebruiken en 
om deze wereld op zijn minst een beetje beter 

te maken. Moge God ons zegenen. Amen



Begin oktober gingen we op studiereis naar 
Akko. De stad ligt in de naburige omgeving van 
Nes Ammim, dus dat is niet ver weg en er is veel 
te zien. Tijdens deze reis lag het accent op het 
religieuze en sociale leven aldaar.

Bahai-tuinen
Eerst bezochten we de Bahai-tuinen, die een 
beetje buiten de stad liggen en onderdeel zijn 
van de heilige plaatsen binnen het Bahaigeloof, 
evenals het grote heiligdom en de tuinen in Haifa.

In de Bahai-tuinen in Akko is het huis en het 
graf van Bahá'u'lláh, de eerste grote leider van 
het Bahaigeloof die voor hen veel belangrijke 
geschriften schreef.
Toen we de graftombe binnenkwamen, moesten 
we onze schoenen uitdoen en mochten we niet 
lachen of praten op weg naar de tombe toe. Er 
heerst daar een vredige sfeer, de muren zijn niet 
versierd maar wit en in het midden is een kleine 
tuin. 

Hoewel ik het een beetje vreemd vond dat er 
voor het gebed niet één grote ruimte was, maar 
verschillende kleine kamers, heerste daar binnen 
een stilte, waar men rustig kon mediteren zoals 
de Bahai gewend zijn te doen.
De tuinen rondom het gebouw worden met veel 
zorg onderhouden. We konden een stukje om 
de tuinen heen lopen en foto's maken, maar we 
mochten natuurlijk niet op het gras! Toen we 
onze gids vroegen waarom de tuinen of planten 
zo belangrijk zijn voor de Bahai, zei ze dat 
Bahá'u'lláh wilde dat iedereen gelukkig was en 
dat als de tuinen er heel mooi uitzien, de mensen 
daar nog gelukkiger van worden.
Ik kon het niet echt geloven dat er zoveel moeite 
en geld in de tuinen is gestoken om mensen 
'alleen' maar gelukkiger te maken. Misschien 
hebben ze hier toch een andere reden voor, die 
wij niet kennen.
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Studiereis naar Akko - 
stad van vier religies en twee volken 
Deborah Sausmikat
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Tunesische synagoge
Na de Bahai-tuinen reden we naar de Tunesische 
synagoge. Het bijzondere aan deze synagoge is 
dat de complete vloer en muren bedekt zijn met 
een mozaïek van kleine stenen en dat de ramen 
ook een glasmozaïek hebben. Hier is het dus 
volledig het tegenovergestelde van het Bahai-graf: 
volledig van onder tot boven ingepakt met mozaïek 
afbeeldingen van Bijbelverhalen uit het Oude 
Testament en de volledige Joodse geschiedenis, 
een kleine herdenking van de Holocaust bij de 
trappen, fauna en flora van de bijbel op de vloer 
en bovendien alle religieuze gebeden geschreven 
op de muren en in de boeken op de tafels.

Ze hebben ook niet één maar zeven Tora rollen, 
met zilverkleurige metalen versiering op de 
deuren. Het is ongelooflijk hoeveel werk men 
erin gestopt heeft om te tonen hoe belangrijk het 
huis van God voor hen is. Ik had de indruk dat 
deze gemeenschap erg rijk is om dit te kunnen 
betalen en ik weet niet zeker of het alleen maar 
is om hiermee te pronken naar anderen. En ik 
weet ook niet of ik me zou kunnen concentreren 
op de gebeden tijdens de dienst op Sabbat, als ik 
mij zo overweldigd voel door al die schitterende 
indrukken. Desalniettemin was de synagoge 
indrukwekkend.

Al-Jazzar-moskee 
Daarna gingen we naar de oude stad Akko, naar 
de Al-Jazzar-moskee, de grootste moskee in 
Israël na de Al-Aqsa-moskee en de Rotskoepel in 
Jeruzalem. Bij de ingang moesten alle vrouwen 
rokken dragen die tot op de grond hingen plus een 
hoofddoek, mannen mochten zo naar binnen. 
Dit begin toonde al een groot verschil aan tussen 
het christendom en de islam. Binnen in de moskee 

was ik aangenaam verrast, het was er vredig en 
gastvrij.
De dominante kleuren zijn groen (voor het 
paradijs) en blauw (om kwade ogen te vermijden) 
en er zijn veel Arabische kalligrafieën op de 
muren geschreven. De hele verdieping heeft 
rode vloerbedekking, waar iedereen die bidt zijn 
eigen plek heeft om dat te doen, zodat niemand 
meer ruimte heeft dan de ander, omdat "in Gods 
huis iedereen gelijk is", zoals onze gids vertelde. 
Of tenminste alle mannen zijn gelijk, want de 
vrouwen moeten naar de bovenste galerij of het 
achterste deel van de moskee gaan. De galerij is 
er alleen omdat ze, nadat Akko van Joods Arabisch 
geworden was, de moskee bouwden volgens het 
model van een synagoge. 
Rondom de moskee is een grote binnenplaats 
met bomen en kleine koepels voor bijvoorbeeld 
rituele wassingen. Het bezoek aan de moskee 
was een hoogtepunt voor mij omdat ik nog nooit 
eerder in een moskee was geweest en heel graag 
wilde zien hoe het er daar uit zag. Ik moet zeggen 
dat het beantwoordde aan de voorstelling die ik 
ervan had. Heel vredig en niet druk (omdat op het 
moment dat wij er waren er niet werd gebeden).
Daarna liepen we door de Oude Stad en stopten 
bij een ‘Hummus’ plek die beroemd is bij de 
vrijwilligers in Nes Ammim en we kregen daar 
een lekkere, kenmerkende Hummus lunch. 
Daarna gingen we verder voor het bekijken van 
een andere oude en kleine synagoge. In deze 
synagoge hadden ze geen aparte plaats voor de 
vrouwen, dus stonden ze buiten en keken door 
een gat in de muur (in die tijd een soort raam). 
Dit kwam mij vreemd voor, want de Joodse religie 
is in dat opzicht zeer strikt in het scheiden van 
geslachten tijdens diensten en gebeden. 

Grieks-orthodoxe kerk 
Ons vierde religieus gebouw was een Grieks-
orthodoxe kerk in de oude stad. Van buiten zag 
het eruit als een normaal huis, maar binnen 
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Arabische mensen geen huizen kunnen kopen, 
worden de huizen door de staat Israël of door rijke 
bedrijven gekocht voor veel hogere prijzen dan 
een normaal gezin kan betalen. Deze bedrijven 
bouwen daar dan vaak grote hotels en door de 
nieuwe bezoekers verandert de identiteit van de 
wijk van de stad. 
Omdat de prijzen zo stijgen worden de Arabische 
inwoners van Akko steeds meer uit de Oude Stad 
verdreven. Er is ook een angst dat de levendige 
shuk (markt) op straat zal verdwijnen en daardoor 
de Oude Stad van Akko tot een 'dode stad' gemaakt 
wordt, zoals het Oude Jaffa in Tel Aviv of dat 
het vervangen zal worden door een toeristische 
markt zoals in Jeruzalem. Taiseer is zeer actief in 
de lokale politiek en heeft een vechtersmentaliteit 
die je absoluut nodig hebt in deze situatie, omdat 
niets vanzelf in je handen komt, je moet altijd 
op het onderwerp blijven aandringen totdat het 
uiteindelijk naar de rechtbank gaat. Daar wordt 
dan beloofd dat het zal veranderen, wat meestal 
nog een paar maanden duurt of zelfs niet gebeurt. 
Deze processen zijn erg vermoeiend en we hebben 
allemaal veel respect voor Taiseer die dit eervol 
doet. 

Uiteindelijk hadden we deze dag allemaal veel 
geleerd over de verschillende religies en hun 
wereldbeeld en over de huidige problemen 
waarmee de Arabische samenleving te kampen 
heeft in Akko en in alle andere (Arabische) steden 
in Israël. De studiereis was echt nuttig om allerlei 
mensen beter te begrijpen.

was er een grote kamer met een hoog plafond 
en natuurlijk veel afbeeldingen van Jezus, Maria 
of heiligen, verlicht met kaarsen en gouden 
decoraties, zelfs een grote kroonluchter. 
De priester had de kerk zelf gebouwd en was de 
buitenmuren aan het schilderen toen we daar 
aankwamen. Ernaast heeft hij een klein klooster 
waar hij ons uitnodigde voor koffie en snoeperij, 
en we hem vragen konden stellen. Hoewel 
orthodoxe kerken niet mijn ding is, deed de 
priester uitstekend zijn best. 

Arabische samenleving in Akko
Na deze reis door vier religies ontmoetten we 
Taiseer, die in de oude stad van Akko woont en 
ook in het CLD in Nes Ammim werkt. Hij nodigde 
ons uit voor een kop koffie bij hem thuis en gaf 
ons een rondleiding door de oude stad met 
informatie over de huidige situatie van het leven 
daar. Het grootste probleem is het geweld van 
Arabieren tegen Arabieren. Dit klinkt raar maar 
komt voort uit het feit dat de meeste Arabieren 
geen speciaal huisvestingskrediet kunnen krijgen 
van een Israëlische bank en daarom geen appar-
tement of huis kunnen kopen. Dus gaan ze naar 
de Arabische zwarte markt en krijgen daar een 
krediet, maar met veel hogere rentetarieven. 
Als ze dat niet kunnen terugbetalen, worden zij 
en hun hele gezin persoonlijk aangevallen tot 
schietpartijen en moorden toe. De Arabische 
gemeenschap vraagt de staat Israël al heel lang 
om meer politiebeveiliging en aanwezigheid, maar 
dat wordt steeds geweigerd. Dat klopt, want we 
hebben nauwelijks politie in de straten van Akko 
gezien, hoewel er vorige week nog een jongeman 
werd neergeschoten.
Taiseer maakt zich al zorgen als zijn zoon tien 
minuten later dan normaal thuiskomt van school. 
Hij sprak ook over de opwaardering die plaatsvindt 
in de oude stad en het op één na grootste probleem 
is. De opwaardering betekent dat het karakter 
van een buurt verandert naar het karakter voor 
de middenklasse en een bedrijventerrein. Omdat 

14



15

Nieuwe grasmaaier
In het tweede magazine werden donaties gevraagd 
voor nieuw materiaal en gereedschap voor in de 
tuin. Om de mooie grasvelden in de tuin optimaal 
te kunnen onderhouden is een nieuwe grasmaaier 
nodig. Dankzij alle genereuze bijdragen is er een 
ontzettend mooi bedrag gedoneerd. Het resultaat 
mag er zijn. Een nieuw model grasmaaier waar-
mee het gras in goede conditie kan worden 
gehouden. 

Village verblijf
In de afgelopen maanden hebben we veel vakantie-
gangers uit Nederland en Duitsland mogen verwel-
komen. Veelal oud-vrijwilligers die herinneringen 
meebrengen en deze ook graag delen met de 
huidige vrijwilligers. Zo was bijvoorbeeld Cor 
van der Spek te gast. Cor heeft ons vele verhalen 
verteld over het Nes Ammim van vele jaren terug. 
Paviljoen 52 staat ook wel te boek als de ‘Familie 
van der Spek’ barak. 
Cor en zijn vrouw waren de eerste bewoners van 
de barak. Zijn dochter heeft de herinneringen 
samengebracht in een boekje. Wat nu als 
memorabilia in de barak te vinden is. 

Er is voor volgend jaar nog voldoende plek. Heeft 
u al lange tijd geen bezoek meer aan Nes Ammim 
gebracht? Dan wordt het de hoogste tijd! Voor 

meer informatie over beschikbaarheid en prijzen 
kunt u mailen naar vs@nesammim.com. 

Nieuwe bushalte
Eén keer per uur rijdt de bus van Nes Ammim 
naar Nahariya. Een goedkope en gemakkelijke 
manier om er op uit te gaan. Er wordt dan ook veel 
gebruik gemaakt van de bus door vrijwilligers, 
personeel en inwoners van Nes Ammim. Dit 
gebruik is nu beloond met een nieuwe bushalte. 
De overkapping wordt nog geplaatst. Slowly, 
slowly, zoals we dat hier gewend zijn.  

Nieuwe auto
Dankzij een geweldige donatie van het 
Nederlandse bestuur hebben we één van de 
auto’s kunnen vervangen. Niet alleen worden de 
auto’s voor het studieprogramma gebruikt, ook 
de vrijwilligers maken er vele ritten mee naar het 
strand, een stedentrip of even boodschappen doen 
bij Faisal. Met deze Toyota kunnen we voorlopig 
weer jaren vooruit. Nogmaals, hartelijk dank!

Nieuws uit het dorp  
Ellen van der Meij
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Travel tips
Israël kent vele nationale parken. Veelal laten 
ze de prachtige natuur zien en zijn er gewel-
dige wandelroutes aangelegd. Over het hele 
land verspreid worden er ook regelmatig opgra-
vingen gedaan. Een van deze opgravingen is te 
bewonderen in Bet She’an. Dit nationale park 
herbergt de spectaculaire ruïnes die de glorie 
tonen van de Romeinse en Byzantijnse stad 
Bet She’an. Het bezoek aan dit park is goed te 
combineren met het park Gan HaSlosha (ook 
bekend onder de Arabische naam Sahne) wat 

vijf kilometer westelijker ligt. U kunt hier het 
gehele jaar zwemmen in een van de natuurlijke 
warmwaterbronnen. 
Via een kleine omleiding zijn wij uiteindelijk in 
Gesher uitgekomen. Dit is een kleine kibboets aan 
de grens met Jordanië. Na een rondleiding en een 
bezoek aan de schuilkelders, die nog in originele 
staat zijn, kwamen wij via een kleine passage 
direct aan de grens te staan met Jordanië. Stiekem 
met één teen de grens over!

Kerst evenement met inwoners
In december vieren we uiteraard ook kerst samen 
met de partners en inwoners van Nes Ammim. 
Het evenement zal beginnen in de HOPS (House 
of Prayer and Study), waar we al onze (zakelijke) 
partners en adoptive families bedanken voor hun 
support en samenwerking. In de Chader Ochel 
zullen de vrijwilligers op een informele manier 
uitleggen wat kerst voor ons betekent. Natuurlijk 
wordt hier een drankje en hapje bij aangeboden 
en zijn er wat kleine cadeaus voor de kinderen. 
Uiteraard zullen we in het volgende magazine een 
verslag van deze avond schrijven. 

Kristallnachtherdenking
Zondag 10 november was de jaarlijkse herdenking 
van de Kristallnacht in de HOPS. Er waren weer 
veel mensen aanwezig bij deze indrukwekkende 
plechtigheid. Rainer Stuhlmann verzorgde een 
lezing, er werd muziek gemaakt en kaarsen 
aangestoken door vrijwilligers. Bijzonder was dit 
keer dat er ook een overlevende uit Buchenwald 
aanwezig was. 



Zin om er even tussenuit te gaan in een bijzondere 
omgeving? Of herinneringen ophalen als oud-Nes 
Ammimnik? 

Je kunt een nachtje blijven tijdens een rondreis in 
Israël of een van de vakantiehuizen als uitvalsbasis 
gebruiken om de omgeving te verkennen. Akko, de 
kruisvaarderstad is 15 minuten rijden, het meer van 
Tiberias en Nazareth ongeveer een uurtje. Wil je naar 
het strand, geen probleem. Dagelijks rijden bussen 
naar Nahariya of je pakt de fiets naar Shave Zion. 

Nes Ammim biedt accommodatie, maaltijden en gebruik van zwembad. In Nes Ammim zijn ver-
schillende verblijfsmogelijkheden van een vakantiehuis tot paviljoen. Kosten zijn afhankelijk van 
verblijfsduur en soort accommodatie en liggen tussen 50 en 100 euro per nacht.
In de vakantiehuizen kunnen 4 tot 6 personen verblijven, in de paviljoens 2 of 3 personen. Alle 
accommodaties beschikken over een badkamer en keuken. 
Donateurs, Oud-Nes Ammimniks, familie en vrienden van huidige vrijwilligers krijgen 15% korting 
op genoemde prijzen van accommodatie. 

Informeer vrijblijvend via vs@nesammim.com (in het Engels) of stuur een appje 
naar 00972-547943850.

Vakantiehuis te huur
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Financiën-verantwoording 

Voor magazine 2/2019 is van 16 augustus tot eind 
september 2019 afgerond nog € 1.500 via de bank 
binnengekomen, zodat we nu in totaal voor de actie 
tuinen € 5.500 hebben ontvangen. Elders in dit blad 
hebt u over de nieuwe grasmaaier kunnen lezen.
Voor magazine 3/2019, de vaste actie voor het 
dialoogcentrum, hebben we van eind september 
2019 tot eind november 2019 ruim € 6.000 ont-
vangen. Daarnaast hebben we in de afgelopen 
ruim drie maanden, van 16 augustus 2019 tot eind 
november 2019, van diaconieën giften gekregen 
voor een totaalbedrag van € 3.300, waaronder een 
ZWO-gift van € 1.300. 
Wij danken alle gevers heel hartelijk voor hun 
donaties in de periode 16 augustus 2019 tot en met 
25 november 2019.

Peter Hoffer, 
Penningmeester

Magazine 4 2019 ten behoeve van Nes 
Ammim Nederland zelf
Zoals al jaren gebruikelijk is, is de opbrengst van dit 
magazine bestemd voor Nes Ammim Nederland. 
Het moge al jaren bekend zijn, dat we hiervan de 
volgende kosten financieren: naast o.a. bestuurs-
kosten, voornamelijk reiskosten naar Nes Ammim, 

de normale kantoorkosten en vooral kosten voor 
de werving van onze vrijwilligers. Een parttime 
betaalde werknemer hebben we al een aantal 
jaar niet meer, dat ging financieel gewoon niet. 
Gelukkig zijn er een paar vrijwilligers opgestaan die 
dit promotie/informatie werk nu nog steeds doen.

Werven is niet simpel, adverteren kost veel geld. 
Er gebeurt weliswaar veel via sociale netwerken, 
maar adverteren voor een specifieke functie moet 
af en toe ook in dag- en weekbladen gebeuren. 
De General Manager hebben we uiteindelijk ge-
vonden in Canada, een Teamleider tuinen nog steeds 
niet. Zoals ook op onze website www.nesammim.nl  
te lezen valt, wordt naar de teamleider tuinen al 
langere tijd gezocht. Natuurlijk hebben we ook 
algemene vrijwilligers nodig, nog steeds zeer 
belangrijk! Via uw donatie voor Nes Ammim 
Nederland kunnen de wervingsactiviteiten in 2020 
doorgaan.

Peter Hoffer 

In dit nummer:
o.a. Parasha - Rabbi Or Zihar, dialooggroep NAIMA, kennismaking

met Matthew Fox, even voorstellen... Frank Rongers, rondje om de 

kerk, studiereis naar AKKO, nieuws uit het dorp en Varia.
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Als je beter wilt begrijpen wat je ziet als je door 
bepaalde wijken van Jeruzalem loopt, is dit boek een 
aanrader. 

Hoewel het verhaal zich niet in Israël afspeelt, 
maar in Williamsburg, Brooklyn, geeft het een 
unieke blik op één van de zeer gesloten Joodse 
gemeenschappen. Geen buitenstaander die het 
zo gedetailleerd had kunnen beschrijven, dat kan 
alleen als de hoofdpersoon gelijk is aan de auteur: 
een autobiografie. 

Het onderwerp is Deborah Feldman (1986) zelf, 
die opgroeide in de chassidische Satmargemeen-
schap. Satu Mare (of in Jiddisch: Satmar) is een 
stad op de grens van Hongarije en Roemenië, 
waar in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke 
rabbijn werd gered van een transport naar de 
dood. Deze rabbijn emigreerde naar Amerika, en 
velen volgden hem. Hij stichtte een chassidische 
sekte en vernoemde deze naar de plaats waar hij 
vandaan kwam, zoals wel vaker gebeurde. 

Het boek is het verhaal van een meisje met dromen 
en veel vragen. Een meisje dat liever een broek 
dan een rok draagt en stiekem boeken leent van 
de bibliotheek. Een meisje dat al jong beseft dat 
de gemeenschap niet perfect is, aangezien haar 
eigen ouders gescheiden zijn, haar moeder de 
sekte de rug toekeert en Deborah laat opgroeien 
bij haar opa en oma. Dat is een belangrijke setting 
in het verhaal: bij opa en oma aan de keukentafel. 
Oma die kookt en bakt. Opa die beneden colleges 
geeft aan jonge Joodse mannen.  

De eerste helft van het boek is een aanloop naar 
dat wat komen gaat: de onvermijdelijke uithuwe-
lijking. In alle details laat de schrijfster zien 
welke stappen hiervoor genomen worden, het 
geroezemoes tussen de beide ouders (in haar 
geval opa en oma) en de gesprekken en rituelen 
die haar moeten voorbereiden op de eerste 
kennismaking met de toekomstige bruidegom. 

Ze is dan zeventien jaar oud. Het valt mee, de 
jongen in kwestie wordt geschikt bevonden en 
het huwelijk is na enkele ontmoetingen, onder 
toeziend oog van de familie, een feit. Het vervolg 
van dit huwelijk en het moment dat Deborah de 
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sekte verlaat, is straks aan u als lezer van het 
tweede gedeelte.

Dat het ‘meevalt’ heeft alles te maken met de 
toon die Deborah in dit boek kiest. Als meisje is 
ze nieuwsgierig en kritisch, maar het past binnen 
de kaders van rebellie. Ze laat zich evengoed 
nieuwsgierig meevoeren met wat haar te wachten 
staat. Ze probeert zich echt te schikken naar de 
tradities en rituelen. Deze toon maakt het boek 
heel prettig leesbaar, je wordt meegenomen in de 
mooie en soms ook verstikkende cultuur van een 
sekte die oprecht denkt de enige goede richting te 
zijn. Deborah doet geen moeite om dit belachelijk 
te maken of daar een oordeel over te vellen. 
Je mag het als lezer zelf bepalen. Een razend 
interessant verhaal, voor iedereen die een inkijkje 
wil nemen in een gesloten sekte.

Het boek is uitgegeven door de Geus en het ISBN is 
9789044542271

Boekrecensie Onorthodox - Deborah Feldman  
Jolande Uringa
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Enquête
Bij het vorige nummer is een enquêteformulier 
meegezonden. We zijn erg blij dat velen van u de 
moeite hebben genomen dit in te vullen. We gaan 
uiteraard de reacties doorspreken en kijken hoe 
we het magazine nog mooier kunnen maken. 
Heel hartelijk dank alvast voor uw meedenken.

Gerard Geitenbeek

Uitnodiging voor de derde Nes 
Ammimdag in 2020 te Soest (Duitsland)
De Duitse Nes Ammimvereniging nodigt alle 
leden, donateurs en oud-vrijwilligers als ook onze 
Nederlandse partner hartelijk uit voor de derde 
Nes Ammimdag op 18 en 19 april 2020.
De bijeenkomst zal weer plaatsvinden in 
de vriendelijke en open atmosfeer van de 
ontmoetingsplaats van Evangelische Frauenhilfe 
in Soest (Duitsland). Omdat het een weekend voor 
allen die met Nes Ammim verbonden zijn betreft, 
zouden wij blij zijn als van uw kant suggesties 
worden gedaan vooral voor de vormgeving van 
de zaterdag. Misschien heeft u een idee voor een 
workshop of een voorstelling. Op zondag wordt 
een inspirerende lezing door Dr. Sarah Bernstein 
van het Rossing Centre for Education and Dialog in 
Jeruzalem (www.rossingcentre.org) gehouden. Zij 
zal ingaan op het thema van onze kerkendag “Wij 
weigeren elkaars vijanden te zijn – Vredeswerk in 
Israël en Palestina”. 
Wij verheugen ons op uw belangstelling. Wij zien 
nu al graag uw aanmelding tegemoet via info@
nesammim.de of tel. +49 2114562493

Uit de Israëlische keuken
Sinds enkele weken is er een nieuwe chef-kok in 
Nes Ammim, Moris Hendler. Hij vindt het leuk om 
recepten van Israëlische gerechten met ons te 
delen. Hierbij het eerste recept. We zijn benieuwd 
naar uw ervaringen en de redactie vindt het dan 
ook niet erg om door u uitgenodigd te worden om 
te komen proeven!

Israëlische stoofpot ‘Chamin’
Een recept van Moris Hendler – chef-kok in Nes Ammim

Chamin komt van het Hebreeuwse woord voor 
‘heet’. Chamin is populair in heel Israël en wordt 

vaak gemaakt met kip in plaats van rundvlees en 
bevat meestal eieren. Moris heeft gekozen voor 
een versie met rundvlees. 
Dit recept is op basis van 4 personen. De 
bereidingstijd is ongeveer 12 uur. 

Wat heeft u nodig? 
280 gram witte bonen 
(1 nacht laten weken in 1 liter water)
4 middelgrote aardappelen (geschild)
3 middelgrote uien (geschild, niet gesneden)
Halve teen knoflook (schoonmaken, niet gesneden)
1 kilo runderstoofvlees
4 gekookte eieren
1 eetlepel zout
1 theelepel zwarte peper
1 eetlepel rode peper
½ theelepel komijn
2 eetlepels honing
2½ kop water
1 laurierblad
200 gram parelgort
½ theelepel kurkuma
5½ eetlepel canola olie (koolzaadolie)

Hoe bereidt u dit gerecht? 
Breng de bonen 5 minuten aan de kook en haal ze 
dan van het vuur. Laat ze 1 uur in het kookwater 
weken, laat ze uitlekken en spoel ze goed af 
voordat u verdergaat met het recept.
Verwarm de olie in een pan en schroei het 
runderstoofvlees dicht. Wanneer het vlees bruin 
is voegt u de bonen, aardappelen, uien, parelgort 
en knoflook toe. Schep in de tussentijd het 
kookschuim uit de pan. Laat het geheel 30 minuten 
koken en voeg dan de overige ingrediënten toe. 
Vervolgens laat u dit nog 5 minuten koken. Proef 
of er meer kruiden moeten worden toegevoegd. 
Dit is geheel naar eigen smaak! Als allerlaatste 
voegt u de eieren toe. 
Als u een warmhoudplaat heeft plaats de pan dan 
zo’n 10 uur op de plaat zodat de smaken lang-
zaam kunnen garen. Heeft u deze niet, plaats dan 
het geheel in de oven op 100 graden.  Controleer 
regelmatig of er voldoende water in de pan aan-
wezig is (minimaal 2 vingers). 

Bete’Avon!

Varia



Kom een jaar naar Nes Ammim. Werk, studeer en 
verblijf als vrijwilliger in een internationale 
christelijke gemeenschap. Vanaf 18 jaar.

Kom werken in o.a. het restaurant, de keuken, de housekeeping, technische dienst of tuin en 
leer tegelijkertijd andere culturen kennen. Werk aan jouw persoonlijke ontwikkeling en ont-
dek Israël door middel van vele studietrips. Nes Ammim heeft een uniek studieprogramma!

Eigen bijdrage: naar/vanuit Nes Ammim (enkele vlucht vanaf € 100,-), eenmalig 
startbedrag € 200,-, maandelijkse betaling € 80,-, reizen op eigen initiatief.

Vergoed wordt: visa, eigen onderkomen (kamer of kleine woning), drie dagelijkse 
maaltijden, studieprogramma, ziektekostenverzekering (verblijf vanaf 4 mnd.)

Neem contact met ons op via:
Tel.: 06 2807 2390 (NL) of +972 (0) 499 50 000 (ISR)
E-mail: post@nesammim.nl of hrm@nesammim.com

Maak écht 
kennis met 
Israël

Tussenjaar

www.nesammim.nl Nes.Ammim.International
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