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Redactioneel
In de maanden tussen het verschijnen van het 1e Magazine en het 2e Magazine van 2020 hebben we een
heftige tijd doorgemaakt. Een pandemie die voor de gehele wereld leidde tot het leven met ‘leefregels‘.
Een 1,5 meter samenleving? Wat is dat en wat betekent dat ook voor werken in Nes Ammim?
In ‘Van het bestuur’ gunt de voorzitter, Gerard Geitenbeek, de lezer een blik op de ‘nieuwe’ toekomst van
Nes Ammim. In de bizarre tijd die nu achter ons komt te liggen (ik schrijf dit redactioneel een dag na de
laatste versoepelingen van de maatregelen) mochten we ook 75 jaar Bevrijding vieren.
Het was meer een herdenken en gedenken op afstand. Een bijna-lege Dam op 4 mei en een historische
toespraak van de koning. De oplettende Nes Ammimer herkende in de op één na laatste alinea van de
toespraak de woorden: ‘niet wegkijken’.
Woorden die je ook in Nes Ammim kunt vinden nl. op de banner van de Bystander, in de HOPS, die
eenzelfde boodschap inhouden om bij onrecht niet weg te kijken. Onrecht dat niet bestreden moet
worden door geweld, maar met ontmoetingen en dialogen. Lees het artikel van Taiseer en Ofer over
hun zoektocht naar dialoog-activiteiten in Nes Ammim tijdens de periode van het coronavirus 2020
In dit Magazine kunt u artikelen vinden die getuigen van moed en uithoudingsvermogen om door te gaan
met het mooie werk in Nes Ammim!
Marjan Woudstra
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Van het bestuur
Gerard Geitenbeek

In de afgelopen maanden is de wereld ingrijpend
veranderd door het coronavirus. De veranderingen
in ons eigen land zijn enorm en langzamerhand
raken we een beetje gewend aan de anderhalve
meter samenleving. Nog steeds hebben we te
maken met allerlei beperkingen en we weten dat
dit noodzakelijk is om een opleving van het virus
te voorkomen. Gezondheid is een belangrijk goed.

Nes Ammim
Ook als Nes Ammim zijn we behoorlijk geraakt door
dit virus. Gelukkig zijn besmettingen op het dorp
uitgebleven, maar alle noodzakelijke maatregelen
die de regering van Israël heeft genomen, hebben
een enorme impact op ons werk.
In dit magazine kunt u in het artikel van onze
studieleider in Nes Ammim, Tobias Kriener lezen
hoe de crisis in Israël verliep en dat op een paar
stafleden na alle vrijwilligers teruggekeerd zijn naar
huis. Hij, Matthew Fox, de General Manager, en Katja
Kriener, de dialoogcoördinator, zijn de laatsten der
Mohikanen die het fort blijven bewaken.
Alle dialoogprojecten moesten noodgedwongen
stoppen, maar ook hierin kwam allerlei creativiteit
aan de dag om een aantal zaken toch te kunnen
laten doorgaan. In de berichten van Katja, en de
Lokale dialoogcoördinatoren Ofer en Taizeer leest
u daarover. We hopen dat het dialoogwerk als
corebusiness van Nes Ammim snel weer op de
gewone manier kan worden hervat.
Tijdens de lockdown in Israël mochten bouwprojecten gelukkig wel doorgaan. In het vorige
nummer heeft u kunnen lezen dat wij een fonds

gevonden hebben dat het ons mogelijk maakt om
een viertal grote projecten aan te pakken. Twee
van die projecten (vervangen van asbestdaken
op de verblijven van vrijwilligers en gasten en
de renovatie van de appartementen) hebben we
in deze periode kunnen uitvoeren. De paviljoens
waren leeg, net als de appartementen en zo
konden we van de nood een deugd maken door
deze klus alvast te klaren. Er was vanuit onze
donateurs al een bedrag binnengekomen, dat was
nog lang niet genoeg, maar we vertrouwen erop
dat de rest zal volgen. Ook daar leest u meer over
in dit magazine. Hoe mooi het geworden is kunt u
zien op de foto’s.

Hotel
Door de lockdown moest ook het hotel sluiten.
Dat betekende dat met Pesach het hotel niet zoals
ieder jaar volgeboekt was, maar helemaal leeg
stond. In Israël is geen regeling zoals in Nederland
dat de overheid bijspringt in de personeelskosten
en dat betekende dat we noodgedwongen toch een
deel van het personeel hebben moeten ontslaan.
Zij ontvangen dan een uitkering en kunnen bij de
heropening weer in dienst genomen worden.
Vlak voor het Wekenfeest werd bekend dat het
hotel weer open mocht onder strikte voorwaarden.
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Rima Volinski, onze hotelmanager heeft zich zeer
ingespannen dit te verwezenlijken (terwijl ze in die
periode ook nog is bevallen……) en het is gelukt,
de eerste gasten kwamen weer in het hotel. In
eerste instantie mochten er nog geen maaltijden
worden verstrekt, maar die beperking is nu ook
opgeheven en gemaskerd mogen onze koks weer
aan de slag. Dat geldt ook voor de afwassers.
En de vooruitzichten voor het hotel de komende
maanden zijn goed. Veel Israëlisch willen er na
de lockdown in de zomermaanden op uit en dat
merken we in vele boekingen!

Vrijwilligers
Omdat de vrijwilligers vertrokken waren verviel
uiteraard ook het studieprogramma. Maar onze
studieleider, Tobias, is ook creatief en samen
met rabbi Or Zohar ontwikkelde hij een online
studieprogramma over het Joodse leven.
In Nederland en Duitsland konden zo de teruggekeerde vrijwilligers toch nog wat studeren.
Nes Ammim kan nu weer worden opgestart, maar
nog steeds met veel beperkingen. Nes Ammim
kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Jonge mensen
die een aantal maanden tot meerdere jaren deel
uit maken van de community. Werken in het hotel,
de Village of de technische dienst. Daarnaast de
kans krijgen om een geweldig studieprogramma
te volgen.
Oudere vrijwilligers die voor een paar maanden in
Israël willen helpen met hand-en-spandiensten.
Vrijwilligers in Nederland die willen bouwen aan
een Nes Ammim community in Nederland om met
elkaar Nes Ammim op de kaart te zetten. Kanjers

in de wereld van fondsenwerving die creatieve en
goede ideeën hebben. Kortom wij zoeken contact
met iedereen die vrijwilliger van Nes Ammim wil
zijn.
Voorlopig kunnen er nog geen vrijwilligers
naar Nes Ammim, omdat er op het moment
van schrijven nog geen visa worden afgegeven en
inkomende reizigers eerst 14 dagen in quarantaine
moeten. Dat betekent ook dat er nog geen buitenlandse toeristen naar Israël kunnen komen. Dit
kan echter snel veranderen. Er liggen plannen
klaar om binnenkort de grenzen weer te openen
voor landen waar het virus onder controle is.
Nederland staat nog niet op de voorlopige lijst,
maar als we hier ons houden aan de regels kan
dit uiteraard snel veranderen.
Er zijn al een aantal senioren die staan te popelen
om aan de slag te gaan. We zoeken nog een aantal
mensen die op een sleutelpositie in Nes Ammim
willen werken. (Zie de advertenties achterop dit
magazine) Solliciteren heeft wel degelijk zin, want
we kijken vooruit naar de versoepelingen van de
maatregelen.

Nederlands bestuur
Voor wat het Nederlandse bestuur betreft hebben
we in de afgelopen maanden afscheid moeten
nemen van Marieke den Hartog, die naar België
verhuisd is. Maar daar zal zij ongetwijfeld mee
blijven denken samen met onze Belgische vrienden
om ook daar Nes Ammim op de kaart te zetten.
Ook Anja Utermark heeft aangegeven dat zij haar
taak in het bestuur niet meer ziet zitten. Zij hoopt
wel als de grenzen weer opengaan als vrijwilliger
in Nes Ammim te gaan werken.
En nu
Ik begon met te schrijven dat de wereld ingrijpend
veranderd is in de afgelopen maanden. Daar
moeten we echter niet stil bij blijven staan, we
moeten vooruitkijken. Ik hoorde ooit iemand
zeggen: je moet niet kijken naar de problemen,
maar je moet kijken naar de mogelijkheden.
Die zin sprak mij aan. En met elkaar hebben we heel
veel mogelijkheden. Daarom een dringende oproep
aan allen uit de Nes Ammim gemeenschap, deel dit
magazine met zoveel mogelijk geïnteresseerden.
Zoek mee naar jonge en oudere vrijwilligers.
Draag bij om het financiële gat dat er geslagen is
te dichten. Zoals er op dat bord in Nes Ammim
geschreven staat: If many little people in many
little places take many little steps, the face of the
world will be changed!
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Parasja
In elk magazine plaatsen we een Parasja van
rabbi uit Israël. Omdat Nes Ammim de afgelopen
maanden vanwege de coronacrisis gesloten was,
nemen we dit keer met dank aan de auteur Rob
Cassuto een Parasja over uit één van zijn bundels
Reizen door de Tora. Dit smaakt vast naar meer. De
boeken zijn uitgegeven door de stichting Pardes en
gemakkelijk te bestellen bij Bol.com.

Parasjat Korach
Verborgen agenda’s
Numeri/Bamidbar 16:1-18:32

De in deze parasja beschreven crisis rond het
leiderschap van Mosjee en Aharon is niet de eerste
tijdens de ruim twee jaar geleden begonnen
woestijnreis. Sinds het opbreken van het kamp bij
de Sinaj is de tocht de stammen van Israël niet
meegevallen. De laatste grote tegenslag was het
ontmoedigende verslag van de verkenners over
het beloofde land en de veertigjarige verbanning
naar de woestijn. Dat betekende een diepgaande
teleurstelling voor de uit Egypte vetrokken generatie,
niks land van melk en honing. Een ondanks dit vonnis
begonnen veldslag tegen de Amalekieten leidde
tot een smadelijke nederlaag bij Chorma. Het
niveau van frustratie was onder grote delen van
het volk hoog gestegen. Het is niet verwonderlijk
dat met dit alles een voedingsbodem was
geschapen voor hernieuwde strubbelingen en
opstandigheid tegen de leiders onder wie al die
tegenslagen hadden plaatsgevonden, Mosjee en
Aharon. Als spreekbuis van de onvrede stelt zich
de leviet Korach tegenover Mosjee.
Wat volgt is het archetype van een opstand, die
oude leiders uit de weg wil ruimen. De condities
zijn een ontevreden en gefrustreerd volk en
een aantal populistische aanvoerders, die hier
hun kans zien. Ze exploiteren de frustratie om
op de golven van algemene onvrede omhoog
te komen. Het zijn of blijken later leiders met
een twijfelachtige integriteit. Hun vermeende
opkomen voor het welzijn van de massa gaat
meestal gepaard met persoonlijke ambities en
belangen. Ze hebben een dubbele agenda. In dit

geval is het Korach van de stam Levi met support
van het tweetal Datan en Aviram uit de stam van
Reöeven (Ruben). Het drietal wist kennelijk 250
vooraanstaande mannen aan hun kant te krijgen.
Korach valt het leiderschap van Mosjee en vooral
Aharon aan. Hij lijkt wel een punt te hebben. De
aanklacht maakt een redelijke indruk (Bamidbar/
Numeri 16:3): ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van
de gemeenschap zijn heilig (ki kol ha-eda koelam
kedosjiem) en de Eeuwige is in hun midden.
Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap
van de Eeuwige verheven?’ Korach lijkt op te
komen voor de gelijkwaardigheid van iedereen:
iedereen is heilig, de een is niet heiliger of hoger
dan de ander. Hij lijkt gesteund door eerdere
uitspraken bij monde van Mosjee zelf (uit Sjemot/
Exodus en Wajikra/Leviticus): ‘Een koninkrijk van
priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze
woorden aan de Israëlieten over’ en ‘Zeg tegen de
gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want Ik, de
Ene, jullie God, ben heilig.”’ Maar heiligheid is niet
een cadeautje dat de Israëlieten per definitie is
gegeven. Het is een veeleisende weg die is te gaan;
een opdracht waartoe de Tora richtlijnen geeft.
Zelfs Mosjee blijkt niet heilig te zijn. De heiligheid
waar Korach zich op beroept is een façade. Er is
sprake van een oneigenlijk argument, waarachter
materiële belangen van macht, status en
prestige schuilgaan. Het schijnbaar theologische
argument dekt een heel persoonlijke agenda van
Korach. Verdere verzen (Bamidbar/Numeri 16:8
e.v.) en diverse midrasjiem wijzen op gevoelens
van miskenning bij Korach en op zijn politieke
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ambitie om zelf het hogepriesterschap van Aharon
te bekleden. In verschillende midrasjiem beroept
hij zich op aanspraken op grond van zijn afkomst.1
Korach vertegenwoordigt wat in veel psychologie
het ‘ego’ wordt genoemd. Korach acteert le-atsmo,
voor zichzelf. Discussies le-atsmo dekken altijd persoonlijke of groepsbelangen.
Datan en Aviram en On2, de drie Rubenieten,
hebben een heel andere agenda. Ze vallen rechtstreeks het leiderschap van Mosjee aan. Hij heeft
als leider gefaald. Het volk is misleid. Mosjee
heeft het willens en wetens weggevoerd uit Egypte
– dat deze twee nota bene een land van melk
en honing noemen – naar de ondergang in de
woestijn. De midrasj schrijft hen als Rubenieten
een oude wrok toe; als afstammelingen van de
eerstgeboren zoon van Jaäkov, Reöeven, komt
hun het leiderschap over het volk toe met alle
rechten en plichten van dien. Mosjee heeft hun
die grotendeels ontnomen door de levieten hun
plaats te laten innemen.3 Ook achter hun politieke
aanklacht schuilt een egocentrisch motief, het
is le-atsmo. Het leiderschap van Mosjee is van
andere aard. Het is juist ontdaan van ieder eigenbelang, Mosjee’s leiderschap houdt zich niet
bezig met macht, materieel eigenbelang, status,
prestige. Hij is van dat alles als het ware ontledigd
om ruimte te hebben, ruimte om te horen wat de
situatie werkelijk vraagt om gedaan te worden; hij
acteert le-sjem sjamajim, uit naam van de hemel.
Een bloedige nasleep heeft deze strijd nog. De drie
rebellen en hun aanhangers worden met familie
en al door de aarde verzwolgen. Dit rigoureuze
gericht wekt weer een volgende rebellie van
het volk. Nog eens 24.000 Israëlieten laten het
leven door een epidemie, toegeschreven aan de
boosheid van de Eeuwige. Vele smeekbeden van
Mosjee moeten de aanzwellende rampen afwenden. Rituelen bevestigen het leiderschap van

Mosjee en Aharon. We laten deze latere fasen
rusten, ze vragen om een eigen commentaar.
Het patroon van de rebellie van Korach in een
halfnomadische situatie van zo lang geleden lijkt
duidelijk te herkennen in latere eeuwen, ook in
soms radicale, soms subtiele vormen in de huidige
complexe wereld van naties, besturen van grote
organisaties en commerciële bedrijven. Korach
vertegenwoordigt het leiderschap zoals dat in de
wereld over het algemeen voorkomt: gedreven
door vaak agressieve ambitie en nauw verholen
eigenbelang of groepsbelang, motieven die vaak
medebepalend zijn, zo niet overheersend.
Misschien kan je zelfs zeggen dat dit over de hele
linie het gangbare leiderschap is geworden. Het
lijkt er wel op of leiderschap à la Korach – leatsmo, ‘voor jezelf’ – in deze wereld onvermijdelijk
is om de zaak draaiende te houden.
Zijn ze er wel, leiders zonder enig – of vooruit,
minimaal – eigenbelang, le-sjem sjamajiem, ’voor
de hemel’?4
noten
1. Er is ook sprake van Korachs vermeende recht op het
hogepriesterschap in plaats van Aharon op grond van
afstamming.
2. On wordt later niet meer genoemd en is kennelijk
aan het drama ontkomen door uit de samenzwering te
stappen. De midrasj vermeldt: op advies van zijn vrouw die
later de aandacht afleidde door voor hun tent haar haar te
kammen (Daät Zekeniem op Numeri 16:1 op sefaria.org).
3. Zie het eerdere commentaar op parasja Bamidbar,
waarin ik op het fenomeen van de oudste zonen inga.
4. ‘Rabbi Bunam verkondigde: “Met ieder geslacht (…)
keren de ziel van Mozes en de ziel van Korach terug. En
wanneer eens de ziel van Korach zich gewillig aan de ziel
van Mozes onderwerpt, wordt Korach verlost”’, Martin
Buber, De weg van de mens, volgens de Chassidische
leer, LJC Boucher, 1956, p.43-44
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Dialoog-activiteiten in Nes Ammim tijdens
de periode van het coronavirus 2020
Taiseer en Ofer
Het coronavirus (COVID-19) begon midden in een
intense en drukke periode waarin verschillende
dialoog programma’s en activiteiten zouden
plaatsvinden. Door deze ontwikkelingen sinds
begin maart dit jaar zijn alle programma’s en
activiteiten afgelast, werden mensen verzocht
zoveel mogelijk thuis te blijven en elke manier
van sociale interactie te vermijden. Scholen, een
belangrijke doelgroep, sloten hun deuren en leerlingen moesten thuisblijven.
Wij in het CLD-center in Nes Ammim moesten ook
stoppen met alle dialoogprogramma’s en activiteiten. We waren net bezig met het faciliteren en
coördineren van een tweedaags Seminar voor
Joden en Palestijnen vanuit verschillende hoeken
uit Israël, toen we deze moesten annuleren.
Naschoolse activiteiten zoals de Engelse les aan
Joodse en Arabische kinderen (7-8 jaar) moesten
worden afgelast. De kinderen kwamen vanuit Akko,
Mazra’a en Nes Ammim. Ook het programma dat
was opgezet voor Hebreeuwse les aan Arabische
kinderen op een school in Mazra’a moest worden
afgebroken.
Sinds de start van al deze maatregelen proberen
we na te denken over verschillende manieren om
met de huidige situatie om te gaan. Hoe gaan we
mensen vanuit verschillende plekken samenbrengen en een betekenisvolle band geven in tijden
van scheiding en afstand? Veel organisaties zijn
moeilijk te bereiken of gesloten waardoor het lastig
is om (toekomstige) samenwerking op te zetten.
Hoe kunnen we onszelf inzetten in deze nieuwe
realiteit? We zijn nog steeds bezig met zoeken naar
mogelijkheden. Dialoogorganisaties en projecten
over het hele land worstelen met deze vragen.
We hebben gesprekken gehad met mensen van
verschillende organisaties om samen tot betere
oplossingen te komen. Een van die ideeën is het
inzetten van moderne communicatietechnologieën
zoals Zoom, een variant op Skype. Hiermee kunnen

mensen online samenkomen en lezingen worden
gehouden. Het lijkt erop dat door het wegvallen van
sociale interactie mensen meer tijd overhouden en
dus zouden we deze tijd moeten gebruiken voor het
organiseren van dit soort activiteiten.
We proberen ook de Hebreeuwse en Engelse
lessen voor kinderen op te zetten via Zoom. Voor
het Hebreeuwse programma gebruiken we het
systeem van de betreffende scholen. Het Engelse
lesprogramma vindt plaats in de middag via Zoom.
De ouders wordt gevraagd de kinderen te helpen bij
het bijwonen van zo’n online meeting. Een voordeel
hierbij is dat ouders meer betrokken worden bij
deze activiteit van hun kinderen.
We denken ook aan mogelijkheden voor grotere
projecten, dialoog seminars, en hoe verder te
gaan in de huidige situatie. We zoeken naar
oplossingen en denken na hoe we deze seminars
kunnen omvormen. Onze seminars zijn bezig met
gevoelige vragen en onderwerpen zoals historische
vertellingen, racisme, discriminatie en politieke
en ethische vraagstukken. Dit soort onderwerpen
worden het liefst face-to-face besproken waardoor
connecties ontstaan. In dialoog seminars, leren
deelnemers elkaar vaak kennen door sport en/of
spel die gevolgd worden door zware discussies.
Dit soort activiteiten breken meestal het ijs en
geven een gevoel van saamhorigheid. We proberen
eenzelfde sfeer te creëren met andere methodes
zoals door middel van Zoom. We geloven dat ook die
connecties, zelfs in deze beperkte omstandigheden,
van meerwaarde zijn en mensen de mogelijkheid
geven om hun verhalen en perspectieven te delen
met elkaar.
Dit zijn de plannen voor het moment (april). Elke
dag leren we nieuwe dingen en proberen we
obstakels te overwinnen. We zijn vastberaden te
blijven proberen in deze moeilijke tijden omdat we
geloven dat het creëren van dialoog cruciaal is. We
bidden dat de situatie snel beter mag worden en
we met onze vaste programma’s kunnen doorgaan.
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Stand van zaken
dialoogwerk gedurende
het coronavirus
Katja Kriener
Beste vrienden en bekenden,
Zoals jullie weten heeft net als in andere delen
van de wereld het coronavirus zich ook in Israël
verspreid en de samenleving stilgelegd. JoodsPalestijnse dialoogontmoetingen gingen in de
eerste weken niet meer door. De meeste NGO’s
werden gedwongen hun plannen af te gelasten
of uit te stellen en elke vorm van activiteit te
vermijden. Het feit dat ook scholen, colleges,
universiteiten en andere onderwijsinstellingen
gesloten werden vormde een ander obstakel voor
deze organisaties. Na een korte onderbreking
vonden sommige van deze organisaties nieuwe
wegen en ideeën om mensen samen te brengen.
Hieronder een kort overzicht van die activiteiten
en hun programma’s.

Hand in hand scholen
Tot het netwerk van de Hand in hand scholen
behoren 6 basis- en voortgezette scholen die bezocht
worden door Joodse en Palestijnse leerlingen. Zij
krijgen onderwijs in beide talen: Hebreeuws en
Arabisch. Daarom hebben zij een staf die een aantal
openbare activiteiten ontwikkelt met het oog op de
situatie tussen Joden en Arabieren. Dit jaar hadden
zij besloten om de Jom HaSjoa op een bijzondere
manier te gedenken. Zij organiseerden een avond
waarop verschillende sprekers vertelden over de
rol van Arabieren en moslims bij het redden van
Joden in de Holocaust. Een spreker sprak over het
lot van de Joden in Tunesië en Libië. Een ander
vertelde het verhaal over de redding van haar vader
door een moslimfamilie in Joegoslavië. Er namen
zowel Joden als Arabieren deel aan deze avond en
vele anderen namen deel via de Facebookpagina
van de NGO.

Nakba Atzmaut
Een andere interessante avond is de herdenking
door de groep die Nakba Atzmaut heet. Nakba is het
Arabische woord voor ramp, de naam voor de oorlog
van 1948/49. Atzmaut is het Hebreeuwse woord
voor onafhankelijkheid. Deze groep komt ieder jaar
bijeen op de Israëlische Onafhankelijkheidsdag in
een verwoest Palestijns dorp of stad om met een
korte ceremonie en een aantal andere activiteiten
samen de oorlog te gedenken. Dit jaar besloten
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Bij de doopplaats Yardanit.

zij dit online te doen via Zoom. Er waren een paar
sprekers en alle deelnemers deden mee in kleine
discussiegroepen waarin gevoelens en gedachtes
werden gedeeld.

Parents Circle
Een andere gebeurtenis is de gedachtenisbijeenkomst van de Parents Circle. Dit is een organisatie
van nabestaanden, zowel Palestijnen als Israëli’s,
die één van hun geliefden verloren hebben in het
conflict. De afgelopen jaren hielden zij een speciale
bijeenkomst op de avond voor de Nationale Gedachtenisdag. Tijdens deze bijeenkomst spraken zowel
Joden als Palestijnen en stelden zij een heldere en
belangrijke boodschap op tegen oorlog en geweld.
De bijeenkomst van dit jaar werd uitgezonden via
internet en zo’n 200.000 mensen vanuit de hele
wereld keken mee. Na de plechtigheid konden
mensen meedoen in kleine gespreksgroepen waarin verschillende mensen hun persoonlijk verhaal
vertelden over de verwanten (zoon, dochter, ouder,
broer etc.) die zij verloren hadden en ook over wat
hen motiveerde om vredesactivist te zijn ondanks
het verlies dat zij geleden hebben.
Er zijn allerlei initiatieven van NGO’s. Het lijkt
erop dat nu alle bijeenkomsten zoals lezingen en
discussies online gehouden worden. Het is een
hele uitdaging om een werkelijk open band te
scheppen en een open gesprek te houden. En het
is een speciale uitdaging om dit soort activiteiten af
te stemmen op jeugd en jongvolwassenen.
Het is duidelijk dat de meeste activisten vastbesloten zijn zich niet terug te trekken maar om
door te gaan met het vinden van nieuwe wegen
in het ontmoeten en het verbinden, ook onder de
huidige omstandigheden.
Hopelijk verandert deze situatie snel en kunnen
mensen weer bijeenkomen om elkaar van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten voor het
scheppen van een betere toekomst.

HELP

ons vermenigvuldigen
Voor elke euro
die u geeft, krijgen
wij er vier!

Vanuit de onopgeefbare verbondenheid van Kerk en Israël is Nes Ammim een plek van dialoog
geworden voor de diverse bevolkingsgroepen in Israël. Dat werk willen wij graag voortzetten met
goede faciliteiten voor onze vrijwilligers.
In het vorige magazine vroegen we hiervoor uw aandacht. Het viel op de mat net nádat de
coronacrisis uitbrak. De oproep zal aan veler aandacht zijn ontsnapt, begrijpelijk. We zien dat terug
aan het tegenvallende resultaat: ‘maar’ 50 mensen gaven gehoor aan de oproep. Al zijn we deze
donateurs ook dankbaar natuurlijk.
Bent u alsnog bereid een donatie te geven? Samen hopen we in elk geval 10.000 euro in te zamelen.
Dit bedrag wordt verviervoudigd door een fonds dat Nes Ammim wil helpen. Een unieke kans voor
ons om de grote investeringen te kunnen betalen. Maar dan hebben we wel uw hulp nodig!
Help ons vermenigvuldigen! Maak het gewenste bedrag over op
NL51INGB0000055556 t.a.v. Stichting Nes Ammim Nederland onder
vermelding van ‘fondsenwerving 2020’. Eenvoudig doneren kan ook via
onderstaande QR-code.
(Zo werkt het: scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon.
De pagina met de betaalgegevens wordt dan geopend. Vul het gewenste
bedrag in en u wordt verbonden met de mobiel bankieren app van uw bank.
Hier kunt u de betaling veilig afronden.)

NB: de poster op de achterkant kunt u ophangen in bijv. kerk/school/
buurthuis zodat ook andere mensen kunnen bijdragen. Alvast veel dank!
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Help ons te vermenigvuldigen!
Maak het gewenste bedrag over op NL51INGB0000055556 t.a.v. Stichting Nes Ammim Nederland onder vermelding van
‘fondsenwerving 2020’.

Eenvoudig doneren kan ook via onderstaande
QR-code.
(Zo werkt het: scan de QR-code met de camera
van uw mobiele telefoon. De pagina met de
betaal-gegevens wordt dan geopend. Vul het
gewenste bedrag in en u wordt verbonden met de
mobiel bankieren app van uw bank. Hier kunt u de
betaling veilig afronden.)

Nes Ammim is een dorp in Westelijk Galilea, Israël, gericht op
ontmoeting en dialoog, leren en gastvrijheid. Binnen dat dorp
bevindt zich een internationale, christelijke gemeenschap, gesticht
en ondersteund door Europese christenen en kerken. Gemotiveerd
door de lessen uit het verleden en de uitdagingen in het huidige
land, leven, werken en leren de leden van deze gemeenschap
in solidariteit met de verschillende bevolkingsgroepen: Joden,
Arabieren en anderen.
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HELP

ons vermenigvuldigen
Voor elke euro
die u geeft, krijgen
wij er vier!

Om Nes Ammim in Israël toekomstbestending te maken, moet er grondig gerenoveerd worden. Veel gebouwen zijn al
decennia oud en hebben meer nodig dan alleen dagelijks onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van asbestdaken
en vernieuwen van toiletruimtes.
Nes Ammim heeft een fonds gevonden dat wil helpen investeren in het dorp. Maar niet zonder voorwaarden. We zijn zelf
aan zet om donaties op te halen, elke euro wordt vervolgens door het fonds verviervoudigd. Een unieke kans voor ons om
de grote investeringen te kunnen betalen. Maar dan hebben we wel uw hulp nodig!
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Vakantie in Nes Ammim:
genieten met een goed doel
Overnachten in Nes Ammim: dat kan! We hebben een prachtig vakantiehuis, hotelkamers
en appartementen. U maakt gebruik van de prachtige tuin, het zwembad en kunt mee eten in
het restaurant of met onze vrijwilligers in de leefgemeenschap (koosjere keuken). Groepen op
doorreis kunnen een rondleiding in het dorp of een lunch met een lezing bestellen. Gasten zijn
tevens van harte welkom om deel te nemen aan sommige activiteiten van het Centre of Learning
and Dialogue. Door vakantie te vieren in Nes Ammim, draagt u bij aan de ideologie van Nes Ammim.
Dat is optimaal genieten!

Vakantiewoning

Het vakantiehuis in Nes Ammim is geschikt voor 5-6 personen. U hebt een eigen opgang en buitenruimte en krijgt de ultieme kans deel uit te maken van deze bijzondere gemeenschap. Voor 7500
sjekel (ongeveer 1700 euro per maand, o.b.v. 5 personen) kunt u één van de vakantiehuizen huren.
Er zijn ook andere accommodaties beschikbaar, in diverse prijsklassen.
Informeert u naar de mogelijkheden of reservering (in het Engels): vs@nesammim.com

Hotel

Het hotel biedt onderdak aan zowel deelnemers van de dialoogactiviteiten als aan binnenlandse en
internationale toeristen. Door in het hotel te werken, creëren de vrijwilligers een West-Europese
sfeer, die zowel door Joden als Arabieren als neutraal wordt ervaren. Dit is voor deelnemers aan
dialoogseminars erg belangrijk. Meer informatie over het hotel (en appartementen) vindt u op
nesammim.com.
Nes Ammim is een goede uitvalsbasis om te genieten van de natuur en het glooiende landschap van West
Galilea. Binnen een uur kunt u wandelen aan de oevers van het meer van Galilea, bent u in Nazareth, in
de kruisvaardersstad Akko of bij de kalksteengrotten van Rosh Hanikra.
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Hoe Israël en de
Palestijnen omgingen
met COVID19
Tobias Kriener

Israël en de Palestijnse autoriteit op de Westbank
en in de Gazastrook zijn de laatste drie maanden
met opmerkelijk succes door de Coronacrisis
gelaveerd.
Tot eind mei zijn in Israël slechts minder dan
18.000 mensen geregistreerd als besmet met
het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) van wie
er minder dan 300 zijn gestorven. Een andere
grote verrassing was dat slechts 6% van de
geïnfecteerden en slechts 2% van de gestorvenen
behoorden tot het Arabische deel in Israël dat
21% van de bevolking omvat.
Op de Westbank en in Oost-Jeruzalem zijn minder
dan 600 mensen besmet geraakt waarvan er 2
zijn overleden, in de Gazastrook zijn 61 mensen
besmet geraakt en stierf er 1 persoon.
Wat is de verklaring voor dit opmerkelijke succes?
Op 2 maart werden voor de derde keer binnen
een jaar verkiezingen voor de Knesset gehouden.
De twee dagen daarna stonden de kranten vol
met analyses van de verkiezingen en speculaties
over wat zou volgen: Bibi of Benny? Vierde
verkiezingen? Een week later zou het proces
tegen Netanyahu beginnen.
Op 4 maart had ik de voorbereidingsbijeenkomst
met de Nes Ammim vrijwilligers voor ons jaarlijks
Westbank seminar.
Diezelfde avond werd er bekend gemaakt dat
in een groep Griekse toeristen in een hotel in
Bethlehem er verscheidene mensen geïnfecteerd
waren met SARS-CoV-2. Ik besefte meteen dat
ons Westbank seminar niet zou doorgaan zoals
gepland. En inderdaad, de volgende dag sloot de
Palestijnse autoriteit die verantwoordelijk is voor
de Westbank alle hotels en toeristische plaatsen
in en rond Bethlehem en Israël alle grensposten
met de Westbank.

Diezelfde dag maakte de Israëlische regering
bekend dat vanaf vrijdag 6 maart degenen die uit
een aantal Europese landen kwamen (waaronder
Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland, maar nog niet
Nederland, en verder China, Japan, Zuid-Korea
en andere Oost-Aziatische landen, waar het virus
het eerst was uitgebroken) de eerste 14 dagen
na aankomst in Israël in quarantaine moesten.
Vluchten van en naar Israël werden gecanceld. De
eerste COVID-19 diagnoses werden vastgesteld
in Israël, allen afkomstig uit landen in Europa,
hoofdzakelijk Italië en Spanje.
Richtlijnen voor sociale afstand werden stap
voor stap in Israël ingevoerd: scholen, culturele
instellingen zoals bioscopen en theaters, en hotels
kregen opdracht te sluiten. Tenslotte werd vlak
voor Pesach een totale lockdown afgekondigd.
In deze periode aarzelde de Israëlische regering
nog om voor aankomsten uit de VS de quarantaine
af te kondigen om daarmee president Trump niet
tegen zich in het harnas te jagen door zijn land wel
en sommige andere landen geen beperkingen op
te leggen. Slechts een week later moesten allen die
aankwamen in Israël in quarantaine. Later bleek
dat aankomsten uit de VS verantwoordelijk waren
voor 70% van de SARS-CoV-2 besmettingen!
Toen het hotel gesloten moest worden en alle
vluchten naar Europa bijna allemaal gecanceld
werden, hebben we besloten dat alle vrijwilligers
in Nes Ammim naar huis moesten. Ze vertrokken
vrijdag 20 maart. Alleen Ellen, Gerlinde en Dennis
bleven nog een paar weken om alles netjes op te
ruimen. Begin mei vlogen ook zij terug naar huis.
Toen bleven alleen de familie Fox, Katja en ik als
vrijwilligers over in Nes Ammim.
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Pesach en de nationale herdenkingsdagen (Jom
HaSjoa, herdenking van de gevallenen, Onafhankelijkheidsdag) als ook de Ramadan maand van april
tot mei moesten in een complete lockdown worden
doorgebracht. Men mocht alleen het huis verlaten
voor dringende zaken zoals het kopen van voedsel
of medische behandeling. Op deze manier kon de
infectie effectief teruggebracht worden.
In de Arabische gebieden werd de aanpak van het
virus in het begin door de Israëlische autoriteiten
verwaarloosd omdat de richtlijnen van het ministerie voor gezondheid voor sociale afstand en
hygiëne niet in het Arabisch waren vertaald en
het testen in de Arabische gemeenschappen pas
in de loop van maart werd uitgevoerd. De lokale
Arabische autoriteiten besloten toen om het heft
in eigen hand te nemen en met hulp van veel
vrijwilligers en met medewerking van Arabische
bedrijven kon de uitbraak van het virus onder
controle worden gehouden. Later verbeterde de
samenwerking met de Israëlische autoriteiten
aanzienlijk, omdat zowel Joden als Palestijnen
uiteindelijk keer op keer bemerkten dat zij hierin
lotgenoten waren omdat het virus geen etnische
grenzen kent.
Samenvattend: Een combinatie van snel reageren
op de ziekte alsmede ook een grote oplettendheid
onder de bevolking en een opmerkelijke discipline
in het volgen van de richtlijnen hielp tezamen mee
om het aantal besmettingen en doden aanzienlijk
te doen verminderen.
Sinds half mei is het land weer open. De week
voor Shavuot (het Wekenfeest voor onze Pinkstervakantie) mochten zelfs de restaurants en de
hotels weer geopend worden. Voor de vrije dagen

Geboren
Op 18 mei is de hotelmanager van Nes Ammim,
Rima Volinsky bevallen van een prachtige dochter.
De naam van de boreling is Maya.
Uiteraard kwam Rima haar dochter showen in Nes
Ammim.
Ook vanuit het verre Nederland feliciteren wij Rima
van harte en hopen voor haar dat Maya in een
gezonde en vreedzame wereld kan opgroeien.

Gerard Geitenbeek
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van Shavuot konden we de eerste gasten in ons
hotel weer verwelkomen.
Het heropenen van het hotel ging erg snel.
Omdat de mensen zo volgzaam waren tijdens
het hoogtepunt van de crisis, voelde je nu hoe
de mensen de beperkingen zat waren en hoe
onstuimig zij waren om terug te keren naar
de normale situatie. Dit leidde tot een nieuwe
uitbraak van besmettingen op een aantal scholen
en in synagogen omdat de regels van hygiëne en
sociale afstand niet voldoende in acht werden
genomen.
De regering beziet nu de mogelijkheden om nieuwe
uitbraken te voorkomen zonder het publieke
leven weer opnieuw op slot te moeten doen. We
zullen zien hoe deze situatie zich ontwikkelt. In
tegenstelling tot de wens en het gevoel van veel
Israëli’s hebben we corona nog steeds niet achter
ons gelaten.
Wat betreft Nes Ammim: nadat de hotels weer
open mochten gaan, ontvingen we vorige week
de eerste groep gasten voor Shavuot, zij het nog
zonder de maaltijden in de eetzaal. Het blijft
echter nog onzeker wanneer er weer toeristen
uit Europa mogen komen omdat de regels voor
quarantaine nog steeds van toepassing zijn.
Vanwege de verplichting veertien dagen in isolatie
door te brengen zijn toeristische reizen nog niet
zinvol.
Er is ook nog geen zicht op een tijdstip waarop
vrijwilligers kunnen terugkeren in Nes Ammim.
Het ministerie van Binnenlandse zaken geeft voorlopig nog geen visa af voor vrijwilligers.

COVID-19 door de
ogen van een vrijwilliger
in Nes Ammim
Anne van Keulen
Van 8 januari tot 19 maart 2020 verbleef Clazinus
Veijer (23 jaar) in Nes Ammim. Tien van de
geplande 26 weken mocht hij van het vrijwilligersleven in Nes Ammim proeven, totdat de
omstandigheden rondom COVID-19 te complex
werden en hij terug moest keren naar Nederland.
Clazinus’ motivatie om naar Nes Ammim te gaan
was in de eerste plaats zijn interesse in (de
geschiedenis van) Israël en daarnaast zijn wens
om voor een periode van enkele maanden in het
buitenland te verblijven. Hij werkte voornamelijk
in de Dishwash (spoelkeuken) en de Technische
Dienst. We vragen naar Clazinus’ beleving rondom de coronacrisis als vrijwilliger in Nes Ammim.
Clazinus: “In januari lazen we in het nieuws over
de uitbraak van COVID-19, het coronavirus in
Wuhan. Onderling spraken we er wel eens met
elkaar over, maar er ging toen nog weinig dreiging
van uit. Medio februari kwam hier verandering in,
toen bleek dat negen besmette mensen uit een
groep Zuid-Koreaanse toeristen tussen 8 en 15
februari verschillende plaatsen in Israël en de
Westelijke Jordaanoever hadden bezocht. Van het
begin af aan is het virus door de Israëlische overheid uiterst serieus genomen.
In de eerste week van maart begon Israël de
grenzen te sluiten voor een aantal Europese
landen en vanaf die tijd werden de veiligheidsmaatregelen ook realiteit in Nes Ammim. We
hebben meerdere overleggen in de Chadar Ochel
gehad rondom COVID-19, waarbij elke keer meer
restricties volgden. Zo mochten we niet meer
onze ‘adopted families’ bezoeken en werd het
driedaagse seminar naar de West-Bank tot onze
grote teleurstelling uitgesteld. De week daarop
verbood de overheid om met meer dan twee
personen per auto te reizen en om met meer dan
tien personen samen te komen. We hebben toen
besloten om die komende twee weken zoveel
mogelijk in Nes Ammim te blijven. Zo ver is het
niet eens gekomen, want op 17 maart besloot
het bestuur alle vrijwilligers streng te adviseren
om huiswaarts te keren. Dit met het oog op de
spanning onder inwoners van Nes Ammim, de
naderende lockdown, de sluiting van het hotel

en de vele maatregelen die het openbare leven
platlegden.
Ik heb nog even getwijfeld om goed gemotiveerd
te blijven in Nes Ammim, maar omdat de bewegingsvrijheid alsmaar verder werd beperkt, heb ik
al gauw het besluit genomen om te vertrekken.
Zowel voor de rest van de groep als voor mij
kwam de kennisgeving om te vertrekken alsnog
onverwachts en was het onwerkelijk om het
avontuur op te geven en te vertrekken.
De laatste dagen verliepen tamelijk rommelig:
we waren vooral bezig met onze terugvlucht en
het schoonmaken van onze onderkomens en
uiteraard lieten we een onuitwisbare handafdruk
achter op de ‘Wall of Helping Hands’. We hebben
het ook zeker nog gezellig gehad op de afsluitende
avonden met de groep! Alsnog voelt het als een
open einde…
Ik kijk vooral terug op een periode waarin ik
allerlei mensen heb ontmoet die verschillende
(levens)visies en manieren van omgaan met
elkaar hebben, wat verrijkend is geweest.
Daarnaast vind ik dat de leiding in Nes Ammim
tijdens de laatste weken tijdig en wijs gehandeld
heeft. Ik weet dat ze alle opties overwogen hebben
en ik kan mij voorstellen dat het moeilijk was om
de gemaakte keuze bekend te moeten maken,
maar naar mijn ervaring en met de kennis van
nu is het besluit verstandig geweest. Ik ben zeker
van plan om Israël nog eens te bezoeken zodra
het weer kan en dan hoop ik ook in Nes Ammim
te komen.”
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In memoriam Maja Groeneveld
Stien van der Hout-Slagmolen
Voor veel Nes Ammimers heeft Maja veel betekend! Ze kwam in 1970 met haar toenmalige man Cees Smitsman,
een dochter en twee zoontjes naar Nes Ammim. Cees was aangenomen om het rozenkassenproject uit te
breiden. In die tijd groeide het aantal bewoners in Nes Ammim in rap tempo. Bij Maja was het altijd de zoete inval.
Nasimaaltijden, kroketten etc., maar ook gezelligheid en een goed gesprek. En dan haar prachtige pianospel –
we zongen er dikwijls bij! We hebben ook veel gelachen, zij was een vrolijke meid!
De eerste Kerst in Nes Ammim was heel bijzonder! Maja had een musical gemaakt over de eerste eeuwen van
het christendom, hoe de Joden vervolgd werden. Er was muziek, een verteller in het Ivriet (dat mocht ik doen)
en een aantal dansende mensen. De Israëlische gasten vonden het heel apart! Ze hadden gerekend op een
traditioneel kerstfeest. Wat een creativiteit!
Cees en Maja waren goed bevriend met de dierenarts van Shavei Tsion, dochter Alice ging er vaak logeren. Maja
had ook vrienden in de kring van de kunstschilders, zelf maakte ze veel mooie schilderijen.
Toen onze eerste baby zich aankondigde, stond Maja erop dat we haar wieg zouden gebruiken, een prachtig
gevlochten werkstuk. Die moest speciaal uit Nederland komen. Toen onze Eliora geboren was, kreeg Maja een
groot verlangen naar ook nog een kindje, en binnen een jaar werd haar dochter Maja jr. geboren.
Voor een korte vakantie mochten we haar Eend lenen, waar we erg blij mee waren!
Terug in Nederland bleven de contacten met veel Nes Ammimers bestaan. Na haar scheiding ging ze
samenwonen met Map de Ruiter in Dussen, waar regelmatig oude vrienden en kennissen te gast waren.
Maja nodigde nogal eens Nes Ammim-VIP’s uit, ik herinner me de geleerde gezusters Hanna en Hebe Kohlbrugge,
Mirjam Bezek (echtgenote van één van de oprichters van Nes Ammim) en (oud) bestuursleden van Nes Ammim.
Het waren altijd gezellige en interessante bijeenkomsten met natuurlijk lekker eten en muziek!
Later trouwde ze met professor Errit van de Velde en ging in Woudrichem wonen. Helaas kreeg ze de ziekte van
Parkinson en verbleef ze haar laatste levensjaren in een zorgcentrum in Terheyden.
Daar is ze op 24 maart gestorven. Vanwege de coronacrisis is ze in kleine kring begraven. De familie overweegt
op een later tijdstip nog een herdenking te houden. Dat hoop ik maar, voor mezelf en de vele mensen die zij lief was.
Haar nagedachtenis is tot zegen!

In memoriam Hans Hoogenkamp
Op vrijdag 12 juni is Hans Hoogenkamp overleden in de leeftijd van 91 jaar.
Van 2001 tot 2011 was Hans lid van het Nes Ammim bestuur. Hij vervulde daarin
de rol van secretaris. Hans had al een leven als bestuurder achter de rug toen
hij in het Nes Ammim bestuur kwam. Hij had rechten gestudeerd in Leiden, werd na enkele andere functies
secretaris van het bestuur van de Vrije Universiteit. Als Gereformeerde, wat hij niet onder stoelen of banken stak,
voelde hij zich prima thuis in dit (toen nog) Gereformeerde bolwerk. Hij is dit dan ook zo’n dertig jaar gebleven.
Op zijn zestigste kon hij met de VUT, maar dat betekende niet dat hij op zijn lauweren ging rusten. Tal van
maatschappelijke en vooral kerkelijke functies heeft hij vervuld. Voor veel functies was er een leeftijdsgrens en
dat vond Hans maar niets. Nes Ammim kende geen leeftijdsgrens en Hans heeft met veel passie meegewerkt
in het bestuur. Hij was zeer punctueel en als jurist sterk in het formuleren van besluiten en brieven. Binnen het
bestuur kon hij ook zeer kritisch zijn, maar dat betekende niet dat hij niet open stond voor een gesprek. In lastige
kwesties beet hij zich vast en zocht hij naar een oplossing. Hans heeft dat met heel veel inzet gedaan. Ook na zijn
afscheid bleef hij voor ons een vraagbaak in juridische kwesties.
Als Nes Ammim zijn wij hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft.
Gerard Geitenbeek,
Voorzitter Nes Ammim Nederland
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Boekaankondiging
Na ‘Geloven in de dialoog’ is nu een vervolgboek
verschenen onder redactie van Eric Ottenheijm,
Leo Mock en Simon Schoon.
De titel van dit boek luidt: Geloven in geweld?
Beschouwingen over religie en geweld
Over dit boek met die prikkelende titel:
Draagt religie bij aan geweld, met haar aanspraken
op waarheid en eenheid? Of belichaamt religie
juist het verzet tegen maatschappelijk en politiek
geweld, in naam van compassie en rechtvaardigheid? In de bijdragen van deze bundel buigen
kenners van Jodendom, christendom, en islam
zich over deze vragen, zonder te vervallen in
religiestress of apologie. Religie kán mensen
inspireren tot radicale geweldloosheid, maar kan
ook brandstof aanleveren in bestaande conflicthaarden. Afzien van religie is geen optie: ook
de Verlichting kent haar problemen. De studies

bieden nieuwe aanknopingspunten om in gesprek
te gaan over bronnen van geweld in religie én
moderniteit.
Het boek kan besteld worden bij www.boekscout.nl
ISBN: 978-94-638-9905-5
Prijs: € 20,50. incl. verwerk- en verzendkosten
naar Nederland en België

Gezocht: Communication Officer
Het zijn rare tijden, maar juist nu is het belangrijk om ook aan de toekomst te denken. Nes
Ammim is hard op zoek naar mensen die de openstaande vacatures op zich willen nemen. Zowaar staat de functie als Communication Officer in het rijtje. De communication officer coördineert en faciliteert onze PR en communicatie activiteiten. Beeldvorming, naamsbekendheid,
creëren en onderhouden van de sociale media, artikelen schrijven voor het magazine en de
nieuwsbrief maken deel uit van deze avontuurlijke positie.
Van oktober 2018 tot mei 2020 heeft Ellen van der Meij als communication officer gewerkt in Nes
Ammim. Ze startte in eerste instantie als algemene vrijwilliger maar kort na aankomst werd ze
gevraagd voor de functie van HR officer. Later is ze ook de taken van Communication Officer erbij
gaan doen, omdat er geen andere opvolger voor werd gevonden.
Ellen: “Het was leuk om te doen, maar mijn werk als HR Officer stond op de eerste plaats en vroeg
ook veel tijd en aandacht. Ik vond het soms lastig om creatief te zijn in het bedenken van berichten
op Facebook en Instagram, maar ook voor de artikelen in het magazine. Veel van de studietrips,
lezingen of feestdagen hadden in het de afgelopen jaren de revue al een keer gepasseerd. Je wilt
de lezer toch graag iets nieuws te lezen geven bieden.”
Voor zowel de HR als de Communication Officer zijn nog geen opvolgers gevonden. Ook voor
de functie van de Village Manager wordt nog gezocht naar kandidaten. Er zijn al wel wat aanmeldingen ontvangen die veelbelovend lijken te zijn. We roepen u allen op om uw netwerk te
informeren over deze leuke functies!
Anne van Keulen
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Senioren in
Nes Ammim
Roelof Huisman en Kees Pieneman zijn de
afgelopen 13 jaar meerdere keren in Nes Ammim
als vrijwilliger werkzaam geweest. Aan de hand
van een vijftal vragen delen zij hun ervaringen.

Interview: Maartje Ronda
Even voorstellen. Wie zijn jullie en hoe hebben
jullie elkaar leren kennen?
“Mijn naam is Roelof Huisman en tot 2005 had ik
een eigen aannemersbedrijf. Ik heb eerst Marjorie
leren kennen, de partner van Kees, die in 2009 als
vrijwilliger in de tuin van Nes Ammim werkte. We
hadden wel een klik. Het jaar daarop ontmoette ik
ook Kees en vooral in de beginjaren hebben Kees en
ik veel samengewerkt in de technische dienst.”
Kees komt uit Westerbork, ongeveer een half uur
rijden van Staphorst waar Roelof woont. “We hebben
allebei een bouwkundige achtergrond en wonen
relatief dicht bij elkaar. Hoe bijzonder dat je elkaar
dan ontmoet en leert kennen in Nes Ammim, Israël.
Mijn eerste klus in 2010 was het in kaart brengen van
de riolering. Dat krijg je dan ook als je jarenlang als
adviseur op het vakgebied Riolering hebt gewerkt.”
Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met
Nes Ammim?
In 2006 zag Roelof een klein berichtje in zijn kerkblad
over Nes Ammim waar hij op reageerde. “Het ging
destijds simpel: een kort briefje met je persoonlijke
gegevens en kort daarna een telefoontje van een
bestuurslid met de vraag “wanneer kom je?”
In januari 2007 ben ik de eerste keer komen werken
in de technische dienst. Vanaf die tijd kwam ik drie
of vier keer per jaar terug voor een korte periode.
De mooiste herinneringen heb ik vooral aan de
beginjaren; wandeltochten door de Negev, met
overnachtingen in de woestijn, de stilte en de
onmetelijke sterrenhemel. Ook de excursies op
vrijdag door de toenmalige studieleider Tati Weiss
zijn mij bijgebleven” Kees en zijn partner Marjorie
maakten voor het eerst kennis met Nes Ammim
tijdens een gemeentereis van de kerk in 2008.
“Marjorie wandelde door de mooie tuin van Nes
Ammim en hoorde over de mogelijkheden van
vrijwilligerswerk. In het voorjaar van 2009 heeft zij
een aantal weken in de tuin gewerkt. Ik was net
gepensioneerd en heb haar toen opgehaald. Het
jaar daarop gingen we met z’n tweeën terug. Om
daarna elk jaar een aantal weken terug te komen.”
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Nes Ammim is gericht op verbinden door
dialoog, werken en leren. Hoe zien jullie dit in de
praktijk terug?
Kees ziet deze drie facetten in meerdere dingen
terug. “In de werkomgeving: samen met Joodse en
Arabische medewerkers, met jongeren en senioren,
vrijwilligers met verschillende nationaliteiten.
Bijzonder is te zien hoe jongeren zich na een jaar
of een paar maanden ontwikkeld hebben, geleerd
hebben van ontmoetingen met hotelgasten en
andere vrijwilligers, en het studieprogramma.
Je ziet het ook terug in het bezoek van de diverse
dialooggroepen; Arabische en Joodse jongeren en
ouderen, die Nes Ammim als een veilige plek zien
om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.
Je merkt het aan jezelf, door de diverse contacten
in het werken met de Israëlische medewerkers,
vrijwilligers, dorpsbewoners, en tijdens de excursies. Je blik op de problematiek in het MiddenOosten wordt verruimd. Een tijdje deel uitmaken
van een andere leefomgeving is erg verrijkend en
een aanrader.” Dialoog in de praktijk was en is voor
Roelof vooral het ontmoeten en spreken met Israëli
en van oorsprong Arabische mensen. “Ik heb veel
contacten in naburige dorpen waar ik graag naartoe
ga om naar hun verhalen te luisteren. Een aantal
van hen zijn zelfs goede vrienden geworden, die ons
ook in Staphorst bezocht hebben. Het leren komt
terug in de lezingen die er regelmatig georganiseerd
worden. Vooral de lezingen over Joodse cultuur
en Joodse feestdagen boeien mij. En leren is ook
luisteren naar de verschillende bevolkingsgroepen,
proberen te begrijpen wat hen bezighoudt en hoe zij
de toekomst zien.”
Wat doen jullie in Nes Ammim en hoe draagt dit bij
aan de doelstellingen van de kibboets Nes Ammim.
Zowel Roelof als Kees hebben hoofdzakelijk in de
technische dienst gewerkt. “Het dagelijkse onderhoud
en de renovatie van de hotelaccommodatie, zwembad en de paviljoens van de vrijwilligers. Veel
schilderwerk en niet te vergeten de reparaties aan
de waterleiding en de irrigatie van de tuin. Het is

leuk om de vrijwilligers technische vaardigheden te
leren. Sommigen hebben nog nooit geschilderd of
weten niet hoe een accuboormachine werkt. Naast
de technische dienst stonden we ook in de afwas en
in de bediening in het restaurant. Daarnaast volgen
we in onze vrije tijd lezingen en excursies van het
studieprogramma, doen we mee aan gezellige
activiteiten en steken we energie in het leggen
en onderhouden van contacten. Hoewel je voor
dat laatste door het toenemend gebruik van de
smartphone steeds meer moeite moet doen.”
En dan de vraag “waar doe je dit voor”?
Kees wil met zijn inzet bewerkstelligen dat Nes
Ammim een levendige en ‘vrije’ plaats is en blijft
voor joden, christenen en moslims, om met elkaar
te leren leven en te blijven omgaan. Daarnaast om
jongeren een kans te geven het land Israël te leren
kennen, de problematiek van het Midden-Oosten
beter te leren begrijpen en zich te ontwikkelen door
het met elkaar runnen van een kleine gemeenschap
en een studieprogramma te volgen. Roelof vult

aan: “Ik zie in ons werk overeenkomsten met
de kerkrentmeester in de PKN: zorgen dat alles
draaiende blijft in technische zin.”
Als je één ding in Nes Ammim wilt veranderen/
verbeteren, wat zou dat dan zijn en waarom?
Roelof geeft aan dat hij met het antwoord op deze
vraag wel een aantal bladzijden zou kunnen vullen,
maar als hij dan één ding mag noemen: “Zoals in
de hele maatschappij is er ook in Nes Ammim een
sterke individualisering aan de gang. Ik mis daardoor
het community gevoel en de saamhorigheid. Dit
geldt zowel voor de vrijwilligers als het huidige
management.”
Kees ziet dat de doelstellingen van Nes Ammim,
de dialoog en het werken met vrijwilligers hun
toegevoegde waarde in de afgelopen jaren
hebben bewezen. “Dat behoeft in mijn ogen geen
verandering. Je ziet door de steeds wisselende
vrijwilligers ook dat Nes Ammim met zijn tijd
meegaat. De werving van jongeren en senioren als
vrijwilligers en de financiën kennen zo hun eigen
problematiek. Ik zou het voor de jonge vrijwilligers
aantrekkelijker maken. Om een paar voorbeelden
te noemen: herziening van het studieprogramma,
mogelijkheden om een kortere periode te komen
(bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden) werken bij en uitwisseling met organisaties/bedrijven buiten Nes
Ammim, faciliteren van stageplekken voor studenten, online studiemogelijkheden aanbieden naast
het werken. En waarom? Kijk om je heen. Lees de
kranten. Nes Ammim is een unieke plek met oog
voor ‘dialoog’. En dat is en blijft een noodzaak!”

19

