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Inhoud

Redactioneel 
Het afgelopen jaar werd de redactie genoodzaakt creatieve oplossingen te vinden voor het in orde maken 
van het magazine. De komst van het coronavirus heeft ook gevolgen gehad voor onze redactie, zoals de 
verminderde toestroom van artikelen uit Nes Ammim vanwege de afwezigheid van vrijwilligers. Soms 
benaderden we oud-vrijwilligers of keken we rond in onze sociale kringen naar nieuwe mogelijkheden. 
Zo kunt u in dit artikel lezen van een oud-vrijwilliger over haar ervaringen met het studeren in Israël ten 
tijde van corona. Ook maken we kennis met Thomas Kremers, de nieuwe voorzitter van de Duitse Nes 
Ammim Vereniging. Ook General Manager Matthew Fox geeft ons weer een update van de stand van 
zaken in Nes Ammim en is er een artikel te lezen van Albert Groothedde.

Het gebrek aan vrijwilligers zorgde ervoor dat het studieprogramma in Nes Ammim stil kwam te liggen. 
De studieleider in Nes Ammim, Tobias Kriener, heeft het programma daarom een andere vorm weten 
te geven. Tegenwoordig worden de lezingen en gesprekken in de vorm van online videobellen via Zoom 
aangeboden. U kunt dus vanaf de bank thuis nu ook aanwezig zijn bij deze lezingen! In het artikel kunt 
u meer lezen over hoe u mee kunt doen.

De donkere dagen hebben hun intrede inmiddels weer gedaan, en de maand van Chanoeka en Kerst 
is weer aangebroken. We zullen dit jaar een aangepaste manier van vieren meemaken, waarin de ge-
bruikelijke tradities van het samenkomen misschien heel anders zullen zijn. Wij wensen u desondanks 
allen een gezegend kerstfeest en vooral een gezond nieuwjaar!

Anne van Keulen

Het NES AMMIM MAGAZINE wordt viermaal per jaar 
uitgegeven door Stichting Nes Ammim Nederland en 
aan alle donateurs verzonden.
De minimum jaardonatie is € 25,-. Een hogere bijdrage 
stellen wij uiteraard zeer op prijs.
Opgaven kunnen worden gericht aan het bureau:
Looiersdreef 805
7328 HZ Apeldoorn
06 28072390
post@nesammim.nl
Giften zijn welkom op NL51INGB0000055556
t.n.v. Stichting Nes Ammim Nederland te Apeldoorn.
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Het is alweer eind november als ik dit ‘van het bestuur’ 
schrijf. We naderen de feestelijke decembermaand 
met Sinterklaas, Chanoeka, Kerstfeest en Oud 
en Nieuw. En het wordt ons dagelijks verteld in 
de media: het zal dit jaar allemaal anders zijn dan 
voorgaande jaren. 

Ik realiseer me dat deze inleidende zinnen inmid-
dels een beetje eentonig worden omdat we nog 
altijd te maken hebben met de gevolgen van het 
covid-19 virus. Wie terugbladert in de vorige num-
mers van ons magazine merkt, dat ik toen in 
deze rubriek vergelijkbare opmerkingen maakte. 
Maar het is niet anders, het virus waart overal in 
deze wereld rond en we merken op alle mogelijke 
manieren de gevolgen. Nog steeds zijn we als Nes 
Ammim in de vervelende situatie dat we geen 
vrijwilligers in Nes Ammim kunnen verwelkomen 
buiten de stafleden die het fort bewaken. Het 
duurt allemaal veel langer dan we verwachtten 
toen het virus uitbrak. We zijn inmiddels zo’n 
negen maanden verder en we blijven attent om 
zodra het weer kan het dorpsleven in Nes Ammim 
weer op te pakken, maar het kan nog steeds niet. 
Wij mogen dan wel klaar zijn met het virus, maar 
het virus is nog steeds niet klaar met ons. 
Toch blijven we gewoon doorgaan. De werving van 
nieuwe stafleden is veelbelovend, er zijn meer-
dere geschikte kandidaten. We hopen op jonge 
vrijwilligers en blijven daarvoor werven.
Voorlopig blijven we ervanuit gaan dat we in 
februari weer vrijwilligers kunnen sturen. Dus 
kent u mensen die een tijdje in Nes Ammim willen 
wonen en werken, maak ze erop attent! Mond-
tot-mondreclame werkt in de praktijk het beste! 
Bij zijn inauguratie tot president van de Verenigde 
Staten zei John F. Kennedy: “Vraag niet wat jouw 

land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land 
kan doen!” Misschien is dit ook wel de boodschap 
die we als Nes Ammim bestuur de komende tijd 
voor u hebben. Mensen die Nes Ammim een warm 
hart toedragen zijn onze beste ambassadeurs. 
Uiteraard is er geld nodig, deze crisis kost ons 
heel veel extra, dus we hopen dat u onze penning-
meester blij kunt maken met een extra gift! Maar 
u kunt nog veel meer doen. Spreek er eens over 
in uw kerk. Zodra het weer kan, zijn we bereid om 
op een gemeenteavond een presentatie te houden 
over Nes Ammim en wat daar gebeurt. Maar het 
is bijvoorbeeld ook mogelijk om een artikel aan 
te leveren voor uw kerkblad. En als u met nog 
andere ideeën komt met wat u kunt doen voor Nes 
Ammim zullen we u uiteraard proberen daarbij te 
helpen. We rekenen op u!

Het virus legt veel dingen plat, maar tegelijkertijd 
leert het ons ook nieuwe dingen. We zien ook dat 
overal om ons heen gebeuren: web-winkelen, 
thuis werken en video vergaderen zijn daarvan 
goede voorbeelden. Natuurlijk gebeurde dit al wel 
op kleine schaal, maar er blijkt op dat gebied veel 
meer mogelijk te zijn dan we dachten. 

Van het bestuur
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Daarnaast vindt er ook inhoudelijke bezinning 
plaats. Als je zaken opnieuw moet opzetten, is 
dit een goed moment om verbeteringen aan te 
brengen en vooral ook dat wat je doet eens goed 
en kritisch onder de loep te nemen. Kan het 
ook anders dan we het altijd al deden? Binnen 
de Nes Ammim organisatie gebeurt dit ook 
volop. Een mooi voorbeeld is dat waar Thomas 
Kremers in het vorige magazine over schreef: 
de shared community. In de diverse geledingen 
van Nes Ammim zijn we volop in gesprek of dit 
model bruikbare mogelijkheden geeft in het 
werk van Nes Ammim. In december staat dit ook 
weer geagendeerd op de agenda van de General 
Assembly. Het is onderdeel van het voortgaande 
gesprek over waar we staan als Nes Ammim en 
waar we heen willen. Het concept van Shared 
Community is geen spoorboekje, maar helpt ons 
heel goed bij deze bezinning.

En persoonlijk zeg ik er achteraan, niet alleen in 
Nes Ammim, want we kunnen er in onze eigen 
samenleving ook heel veel van leren. Ik krijg 
steeds meer het gevoel dat onze samenleving 
aan het splijten is door de sterke verharding in 
de standpunten over bepaalde kwesties. Door de 
gevolgen van het virus zijn de lontjes soms erg 
kort geworden. Het shared community denken 
kan ons helpen samen hieruit te komen. 

In Nes Ammim zelf wordt hier ook over gesproken 
binnen de Amutah. Dit is het deel van de dorps-
organisatie waarin het over de inhoudelijke kant 
van het dorp gaat. Naast mensen uit de Nes 
Ammim organisatie zitten hier ook Israëliërs in 
om mee te denken met de koers van Nes Ammim 
Israël. Youseph Mubarki, bij velen welbekend, zit 
hierin en onlangs is Noa Ma’ayan toegetreden tot 
deze raad. In deze raad wordt ook gesproken hoe 
de vrijwilligers van Nes Ammim meer te betrekken 
bij de diverse dialoogprojecten die in Nes Ammim 
plaatsvinden en hoe het studieprogramma zo 

efficiënt mogelijk kan zijn om de vrijwilligers ken-
nis te laten maken met de diverse aspecten van 
de complexe samenleving in Israël. 

Al deze gesprekken zijn een goede bezinning om 
straks het werk weer op te pakken en zo goed 
mogelijk gestalte te geven aan waar Nes Ammim 
voor wil staan: een plek van ontmoeting waar 
mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan en 
van en met elkaar leren en zoeken naar wegen om 
in eigen kring bij te dragen aan vrede. 
We blijven daarbij afhankelijk hoe het covid virus 
overwonnen kan worden. Want nog steeds zijn er 
allerlei beperkingen bij ons, maar ook in Israël. 
De tweede lockdown in Israël legde alles weer 
plat. Ook het hotel moest weer gesloten worden 
en veel medewerkers moesten worden ontslagen. 
Momenteel wordt stapje voor stapje de lockdown 
opgeheven in Israël. Als alles goed gaat zou het 
hotel half december weer open mogen. Dat is 
midden in de periode dat er weinig binnenlands 
toerisme is in Israël, waardoor er weinig personeel 
nodig is. Maar onze hotelmanager Rima kennende 
zal zij haar uiterste best doen het hotel toch weer 
wat gasten te bezorgen. 

Ook het dialoogwerk zal hopelijk weer wat meer 
gestalte kunnen krijgen. Katja, Taiseer en Ofer 
benutten alle mogelijkheden die er zijn. In de 
periode tussen de eerste en tweede lockdown 
hebben zij toch weer enkele groepen kunnen 
ontvangen in Nes Ammim. Maar ook in dit deel 
van het werk is ‘Zoomen’ inmiddels een begrip 
geworden. Als je elkaar niet face to face kunt 
ontmoeten zijn er gelukkig digitale mogelijkheden 
en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.
Ook het studieprogramma is digitaal gegaan. 
Tobias heeft zich hiervoor ingespannen, indachtig 
het gezegde als Mohammed niet tot de berg 
komt, zal de berg tot Mohammed gaan. Zonder 
de vrijwilligers in Israël is er toch een uitgebreid 
studieprogramma gemaakt met interessante 
gasten die vertellen over hun bezigheden. Iedere 
donderdagavond is een programma verzorgd en 
Tobias is van plan hier voorlopig mee door te gaan. 

Als er straks weer vrijwilligers naar Nes Ammim 
kunnen komen, zullen zij met open armen ont-
vangen worden. Degenen van hen die al eens 
eerder in Nes Ammim zijn geweest, zullen merken 
dat men niet stil heeft gezeten. Allerlei renovaties 
zijn in de coronatijd doorgegaan. U kunt daarover 
lezen in het bericht van de General Manager. Daar 
kunt u ook lezen welke volken hij in Nes Ammim 
heeft weten binnen te halen…

Gerard Geitenbeek



De Talmoed erkent inderdaad de rol van het 
Hasmonese huis bij 'het overwinnen en be-
dwingen' van de afgodendienaren. Toch is dit 
niet het hoofdthema. De nadruk schijnt te liggen 
op het 'wonder' van de olie die gevonden werd 
en voldoende was voor acht dagen. De wonder-
baarlijke sfeer die rond deze olie hangt bepaalt 
de religieuze houding tegenover de militaire en 
politieke gebeurtenissen van de twee eeuwen 
voor en na het herstel van de Tempel. God krijgt in 
deze gebeurtenissen de hoofdrol.

II De historische versie - Makkabeeën II
Gezien door de ogen van de historicus spelen 
menselijke initiatieven en daden een centrale rol:
Judas de Makkabeeër en zijn metgezellen kwamen 
de dorpen heimelijk in en riepen degenen die de 
Joodse godsdienst trouw waren gebleven bijeen. 
Zij riepen de Heer aan dat Hij zou willen toezien 
op het volk dat aan alle kanten onderdrukt werd 
om Zich te ontfermen over de Tempel die door de 
goddelozen ontheiligd was; dat Hij al het bloed van 
de slachtoffers die Hem aanriepen wilde verhoren: 
Zodra de Makkabeeër een leger verzameld had, werd 
hij meteen onoverwinnelijk voor de vreemdelingen 
(II Makk. 8:1-7).
Hoewel hij God terecht een aandeel in de 
gebeurtenissen toeschrijft, is de Judas hier de 
centrale verzetsfiguur.

Wat is Chanoeka?
I De Talmoed versie van Chanoeka
In tegenstelling tot Poerim waaraan een heel 
deel van de Talmoed met veel details is gewijd, 
is er niet een dergelijk deel voor Chanoeka. In 
plaats daarvan staat de rabbijnse discussie over 
het vieren van Chanoeka in de context van de 
discussie over sjabbatkandelaars in het tweede 
hoofdstuk van het traktaat over Sjabbat (bSjabbat 
21a-21a). Terwijl er wordt gediscussieerd over 
de kaarsenpitten en de soorten olie, de tijden 
en de manieren om de Chanoeka-kaarsen aan 
te steken, wordt er, schijnbaar toevallig, opeens 
gevraagd: 'wat is Chanoeka?' En daarna komt de 
uitleg van de rabbijnen:
Op de 25e Kislev beginnen de acht dagen van 
Chanoeka waarop een treurrede voor een dode of 
vasten verboden zijn. Want toen de afgodendienaren 
het Heiligdom binnengingen, verontreinigden zij alle 
olie in het Heiligdom. En toen het Hasmonese huis 
hen overwon en bedwong, zochten zij en zij konden 
slechts één kruik olie vinden waar het zegel van de 
Hogepriester nog op zat en dat was alleen genoeg 
om één dag de lichten te laten branden. Er gebeurde 
echter een wonder en zij konden de lichten daarmee 
acht dagen laten branden.
Het jaar daarop stelden zij (deze dagen) in en 
maakten er feestdagen van met het reciteren van 
het Hallel en brengen van dank (bSjabbat 21b).
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III De liturgische versie van Chanoeka - Al haNisiem
Tijdens de acht dagen van Chanoeka wordt er een 
speciaal gebed toegevoegd aan de hoofdliturgie, 
de Amida (het Achttiengebed), dat traditioneel 
drie keer per dag gezegd wordt en ook aan Birkat 
ha'Mazon (de dankzegging na het eren).
Dit staat bekend als Al ha'Nisiem naar de begin-
woorden: 'Voor de wonderbaarlijke overwinningen 
(Al haNisiem) van bevrijding en verlossing die U voor 
onze voorouders in vroeger tijden teweegbracht in 
deze tijd van het jaar, danken wij U.
In de dagen van de Chasmoneër Mattitjahoe ben 
Jochanan, de Hogepriester, en zijn zonen, stond 
er tegen Uw volk Israël een slecht Hellenistisch 
rijk op. Het probeerde Israël van Uw Tora te laten 
afzien en Uw geboden te schenden. Maar U, in Uw 
overvloedige barmhartigheid, kwam hen te hulp in 
moeilijke tijden. U kwam op voor hun overwinning; 
U herstelde hen in hun rechten, U wreekte het 
onrecht dat zij hadden moeten ondergaan. U leverde 
de sterken uit aan de zwakken, gaf tallozen in de 
handen van weinigen, de verdorvenen in de handen 
van de rechtvaardigen, de kwaden in de handen 
van de goeden en de verwaanden in de handen van 
degenen die trouw waren aan Uw Tora.
U vestigde Uw roem in de hele wereld en voor Uw 
volk Israël zorgde U voor een machtige bevrijding. 
Daarna gingen Uw kinderen Uw huis binnen. Zij 
verwijderden de ontheiligde zaken uit de Tempel 
en reinigden Uw heiligdom. Zij staken feestelijke 
kaarsen aan in Uw heilige hoven en zij stelden de 
acht dagen van Chanoeka in uit dankbaarheid en lof 
voor Uw grote naam.'
De beschrijving van Chanoeka in deze liturgie is er 
een van de wonderbaarlijke tussenkomst van God 
in de Joodse geschiedenis. Er worden scherpe 
tegenstellingen geschetst om het bovennatuur-
lijke karakter van de gebeurtenis te beschrijven. 
God leverde 'de sterken uit aan de zwakken' en 'de 
slechten in de handen van de goeden'. Er wordt 
geen moeite gedaan om zowel Hellenistisch Syrië 
als Israël in 'realistische', dat wil zeggen militaire 
en politieke termen te bezien.
De liturgie geeft duidelijk geen historisch of jour-
nalistiek verslag van de gebeurtenis. De initiatieven 
van de Hasmoneërs spelen geen belangrijke rol, 
behalve dan dat er wordt gemeld dat het wonder in 
hun tijd gebeurde.

IV Maimonides' versie van Chanoeka
In de tijd van de Tweede Tempel, toen de Grieken over 
Israël heersten, vaardigden zij slechte wetten tegen 
hen uit, zij verboden hun religie, de Joden mochten 
de Wet niet bestuderen of hun geboden naleven. De 
Grieken eigenden zich hun bezit en hun dochters toe 

en zij gingen de Tempel binnen en sloegen de boel 
kort en klein en ontwijdden wat ritueel rein was.
En Israël was er daardoor slecht aan toe en moest 
zware vervolgingen ondergaan, totdat de God van 
onze voorvaders medelijden met hen kreeg en hen 
redde en bevrijdde uit de handen van de Grieken. 
Want de Hasmonese familie van Hogepriesters 
behaalde een overwinning, waarin zij de Grieken 
versloegen en Israël uit hun handen redden. Zij 
stelden een koning aan uit de kring van de priesters 
en herstelden Israëls koninkrijk voor een periode 
van meer dan tweehonderd jaar tot de val van de 
tweede Tempel.
De dag dat de Israëlieten hun vijanden overwonnen 
en hen vernietigden was de 25e dag van Kislev. Toen 
zij de Tempel weer binnengingen, vonden zij binnen 
slechts één kruik met ritueel zuivere olie, genoeg om 
maar één dag te branden. Toch hielden zij daarmee 
het vereiste aantal lampen acht dagen brandende, 
tot zij wat olijven konden uitpersen en nieuwe ritueel 
zuivere olie konden maken.
Dus besloten de 'Wijzen van die generatie’ dat de 
acht dagen vanaf de 25e Kislev feestdagen zouden 
zijn, waarop het Hallel (een dankdienst met de 
psalmen 113-118) uitgesproken moet worden en dat 
er op alle acht avonden bij bet vallen van de avond 
lampen moeten worden ontstoken bij de deuren van 
de huizen om het wonder te verkondigen en bekend 
te maken (Misjné Tora, Wetten van Chanoeka 3:1-3).

Ontsteken Chanoekia synagoge Rotterdam
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Matthew Fox

Nieuws uit het dorp 

Wat is 2020 een jaar vol uitdagingen geweest 
voor Nes Ammim en natuurlijk ook voor de rest 
van de wereld!
Na een drukke zomer en een buitengewoon 
goed bezet hotel in de maand augustus, nam 
het aantal nieuwe coronabesmettingen zo snel 
toe, dat we er tegen eind augustus al zeker van 
waren dat er een nieuwe lockdown zou komen in 
Israël gedurende de grote najaar feesten. Helaas 
werden onze voorgevoelens bewaarheid en het 
hele land Israël ging eind september in een 
lockdown van vier weken. We hebben het werk 
van de hele hotelstaf moeten onderbreken en 
we zijn op het ogenblik nog steeds onzeker over 
het moment waarop het hotel weer open zou 
kunnen gaan, omdat - hoewel de besmettingen 
dramatisch terugliepen tijdens de lockdown 
- er toch steeds elke dag heel veel Covid-19 
besmettingen bijkomen.

Ondanks de sluiting konden we toch twee van onze 
werknemers terughalen om te gaan werken aan 
de renovatie van de toiletten in het hoofdgebouw 
van ons dorp. De toiletten werden van top tot teen 
onderhanden genomen en alles werd vervangen of 
wordt dat, want het is nog niet helemaal klaar! Dit 
was één van de projecten gesponsord door Brot 
für die Welt, waar we de afgelopen maanden actie 

voor voerden met de donaties 
van onze sponsors in Europa als 
eigen bijdrage. 
Tegelijk met de renovatie van de 
toiletten ontvingen we ook geld om de 
oude, kapotte deuren van de Chadar Ochel in 
het hoofdgebouw te vervangen en de toegang tot 
het dorp te verbeteren. De deuren zijn geweldig 
opgeknapt en dat wordt zeer gewaardeerd.

Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijge-
dragen in de kosten voor de vernieuwing en 
vervanging van de deuren in de Chadar Ochel!

Hoewel we geen vrijwilligers meer hebben sinds 
de eerste sluiting in maart dit jaar, heeft ons gezin 
samen met de Krieners en de stafleden die hier 
werken zich actief beziggehouden met het gaande 
houden van Nes Ammim. Eén van de voorrechten 
die we hadden in november, was de olijvenoogst. 
Gewoonlijk gaan, in ieder geval in Nes Ammim, 
de vrijwilligers samen met onze leraar Arabisch, 
Youssef, de olijven verzamelen en bewerken. Dit 
jaar besloten we, hoewel zonder vrijwilligers, om 
door te gaan met de oogst. 
Het was een prachtige dag om de olijven te rapen 
en samen met de Krieners was ons gezin in staat 
vijf grote zakken met olijven te vullen en daarmee 
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anderhalve container te vullen met olijfolie voor 
de gasten in het volgende jaar!

Eén van mijn vroegere privé hobby’s in Canada was 
het houden van bijen. Daarom was ik opgetogen 
te horen, toen we in Nes Ammim kwamen, dat 
Nes Ammim elke lente veel bijenzwermen heeft. 
Helemaal opgetogen omdat je de bijenzwermen 
kunt vangen voordat zij hun weg vinden in huizen 
en muren zodat we hen in onze eigen korven 
kunnen hebben.

Daarom ging ik deze lente er op uit om met een 
plaatselijke imker enkele bijenzwermen te vangen.  
Het lukte ons om dertien bijenvolkjes te vangen. 

Onze plaatselijke imker nam er zeven mee en ik 
zes. Doorgaans heb je met een nieuwe korf in het 
eerste jaar geen enkele honingproductie. Maar 
toch had ik twee zeer sterke zwermen die genoeg 
honing produceerden waardoor we in staat waren 
in deze november maand anderhalf blik honing te 
oogsten, ongeveer 20 kilo. We zien met spanning 
uit naar de lente van 2021 om te zien hoeveel 
honing deze korven zullen produceren in het 
eerste deel van dat jaar!  

We kijken uit naar de dag dat de Covid-19 crisis 
achter ons zal liggen en we weer in de gelegenheid 
zullen zijn om weer vrijwilligers welkom te heten. 
Deze crisis was een uitdaging voor iedereen, 
maar we zijn allen vol hoop dat er licht is aan het 
eind van de tunnel en dat 2021 een geweldig jaar 
zal worden. 

Naast Nes Ammim zijn er verschillende andere 
Nederlandse organisaties die al geruime tijd 
actief zijn in Israël. Een ervan is het Centrum 
voor Israëlstudies.

Het aantal Nederlandse ‘voetafdrukken’ van hout 
en steen in het Heilige Land is beperkt. Misschien 
is dit de reden dat ik bij mezelf soms enige 
jaloezie ontwaar, als ik in Jeruzalem voor de zo-
veelste keer stuit op een prachtig Zweeds, Duits 
of zelfs Koreaans instituut. Deze jaloezie druk ik 
snel de kop in door mezelf voor te houden dat het 
niet gaat om pompeuze gebouwen of instituten, 
maar om daadwerkelijke presentie. En present 
proberen we ook als Centrum voor Israëlstudies 
(CIS) te zijn.

Historie
De historie van het CIS gaat terug naar de jaren 
vijftig. In de Christelijke Gereformeerde Kerken 
leeft het verlangen om de principiële betrokkenheid 
op het Joodse volk en het Jodendom vorm te 

geven door present te zijn in Israël. Verlangens 
worden omgezet in daden. In 1960 vestigt ds. Maas 
Boertien zich in Jeruzalem. Na hem vervullen 
verschillende andere theologen en predikanten 
namens de Christelijke Gereformeerde Kerken de 
rol van ‘luisterpost’ in Jeruzalem.
In 2002 besluit het deputaatschap Kerk en Israël 
de krachten te bundelen met de Gereformeerde 
Zendingsbond en de Christelijke Hogeschool Ede. 
Het Centrum voor Israëlstudies is geboren.
In maart 2018 verhuizen we als gezin naar Israël. 
Ik neem er het stokje over van mijn voorganger 
ds. Aart Brons. Wij zijn uitgezonden door de 
hervormde gemeente te Kampen en hopen zes 
jaar lang het CIS-werk in Israël voor te zetten.

Werken in Israël: voorrecht en opgave  
Drs. Albert Groothedde
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Kernwoorden
De kernactiviteiten van het CIS zijn het beste te 
typeren met drie kernwoorden: luisteren, dienen 
en getuigen. Onze belangrijkste doelgroepen 
zijn: religieuze Joden, Messiasbelijdende Joden 
en christelijke Arabieren. In ontmoetingen met 
vertegenwoordigers van vooral deze drie groepen 
proberen we luisterend en delend te komen tot 
een beter verstaan van de Schrift en Gods plan 
met Jood en heiden. Deze ontmoetingen vinden 
plaats in dialooggroepen, maar ook bijvoorbeeld 
tijdens studietrajecten. Onze betrokkenheid op 
Israël kenmerkt zich niet alleen door ontmoeting, 
maar uit zich ook in daden. Zo subsidieert het CIS 
een aantal (diaconale) projecten. Een deel van 
deze projecten is gericht op het stimuleren van 
ontmoeting en verzoening tussen Jood en Arabier.
In ons luisterend en dienend bezig-zijn doen zich 
tenslotte ook tal van situaties voor waarin de deur 
wordt geopend voor een getuigenis. De aard van 
het getuigenis varieert. Dat kan een mee-belijden 
zijn van het geloof in de God van Israël, maar ook 
een getuigen van de weg van verzoening met God 
in Jezus Christus of het uitspreken van onze hoop 
op een toekomst van recht en heil.

Perspectief
Leven en werken in Israël is een voorrecht en 
opgave. Ik ben dankbaar voor het mooie werk dat 
ik mag doen en voor het feit dat we ons als gezin 
in Jeruzalem en Israël thuis voelen. 
Ondertussen blijft er altijd een verlangen naar 
meer. Een verlangen naar meer vrede, naar meer 
genade en ook naar meer zichtbaar resultaat. 
Zowel de geschiedenis van Nes Ammim als van 
het CIS laat zien dat het werk in Israël soms veel 
weg heeft van ploegen op de rotsen. 
Ondertussen is er echter geen enkele goede 
reden om ons te laten ontmoedigen. God weet 
Zich persoonlijk betrokken op dit kleine landje 
aan de Middellandse Zee en haar inwoners. Dat 
biedt perspectief en is bovendien een stimulans 
om luisterend, dienend en getuigend door te gaan 
met ons werk. Dat geldt voor ons in Jeruzalem en 
voor onze collega’s in Nes Ammim.

De auteur werkt sinds 2018 in Jeruzalem namens 
het Centrum voor Israëlstudies. Hij is getrouwd 
met Martha. Samen hebben ze vier kinderen: een 
dochter (12) en drie zoons (9, 7 en 4).

Zwembad
Ik schreef: de Nederlandse voetafdrukken van 
hout en steen zijn beperkt in het Heilige Land. 
Maar gelukkig, we hebben Nes Ammim!
Zomer 2018. Een verlof naar Nederland is 
niet verstandig. Dat zou onze integratie niet 
bevorderen. Bovendien zijn vliegtickets hartje 
zomer niet goedkoop. Een waardevolle ingeving 
brengt ons in Nes Ammim. We genieten van een 
mooie vakantie in de lommerrijke mosjav. 
De twee weken zijn een feest voor onze kinderen. 
Er is daar die Nederlandse vlag - wat voelt dat 
vertrouwd. En er zijn daar ook nog eens ver-
schillende - uiterst vriendelijke! - mensen die 
Nederlands spreken. Wat is het heerlijk om na 
maanden ploeteren met Hebreeuws, weer eens 
gewoon in het Nederlands te communiceren!
Het zwembad van Nes Ammim - in al z’n eenvou-
digheid - behoort sinds die bewuste zomer tot 
de favoriete Israëlspots van onze kinderen. Het 
bestaan ervan is ook een van de redenen dat 
we afgelopen zomer, toen het coronavirus onze 
verlofplannen doorkruiste, weer afreizen naar Nes 
Ammim. We doen opnieuw plezierige ervaringen 
op - we misten echter de Nederlanders!

Overeenkomsten
Onze verbondenheid met Nes Ammim bestaat 
echter niet bij gratie van enkele vakanties en een 
zwembad. Uit de verschillende gesprekken die 
ik dit voorjaar en afgelopen zomer voerde met 
zowel Katja en Tobias Kriener (studieleiders Nes 
Ammim) als met Matthew Fox (algemeen manager 
Nes Ammim) bleek dat er qua doelstellingen de 
nodige overeenkomsten zijn tussen Nes Ammim 
en het CIS. Zo geldt voor beide organisaties dat 
de onmin en verdeeldheid in Israël ons aan het 
hart gaan. Nes Ammim steekt wat dit betreft 
de handen daadwerkelijk uit de mouwen door 
actief verzoeningsprojecten te ontwikkelen en te 
stimuleren.

Mijn waardering voor deze projecten is groot. 
Afgelopen januari maakte een groep Nederlandse 
predikanten in Nes Ammim kennis met een 
dergelijk verzoeningsproject. Als een van de 
organisatoren van de reis (het CIS organiseert 
de predikantsreizen in samenwerking met de 
Protestantse Theologische Universiteit) was ik 
getuige van een inspirerende ontmoeting tussen 
de Jood Ofer Lior en de Palestijn Taisir Khateeb.
Een dergelijke ontmoeting zullen we als CIS niet zo 
snel organiseren. Als theologisch studiecentrum 
houden we enige afstand tot de politiek. 
Wel onderhouden we bewust contacten met beide 
bevolkingsgroepen en proberen we daarin ook het 
evenwicht te bewaren.
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Vanaf mijn jeugd ben ik nauw verbonden met Nes 
Ammim. Mijn vader, Prof. Dr. Heinz Kremers, heeft 
in 1963 een studiereis naar Israël georganiseerd 
voor studenten van de Pedagogische Universiteit in 
Kettwig en nam ons als gezin mee. Als negenjarige 
woonde ik zo zes weken in de kibboets Nachal Oz in 
de nabijheid van Gaza en kon ik tijdens de excursies 
een indruk krijgen van de jonge staat Israël.  

In 1968 nam mijn vader ons mee naar Nes Ammim, 
waar we de eerste Duitse dorpelingen waren, 
toen hij les gaf aan de universiteit van Jeruzalem. 
Omdat ik niet naar school hoefde te gaan, had 
ik veel tijd en gaf ik de boomaanplant dagelijks 
water op de nog grotendeels kale heuvel. In 1971 
heb ik tijdens de zomervakantie meegewerkt aan 
de bouw van de rozenkassen.

Toen ik in oktober 1973 kort voor het begin van 
de Yom Kippoer oorlog, in Nes Ammim met mijn 
vervangende dienstplicht begon, woonde er onder 
de 100 dorpelingen nog maar één andere Duitser, 
Gustav Weber. 

In die tijd raakte Nes Ammim in een diepe crisis: 
de rozenteelt bloeide, op maar er was geen tijd 
voor alledaagse contacten, laat staan voor een 
systematische dialoog met de Joden. Ik behoorde 
tot een kleine groep rond Johan Pilon, die 
kritiek had op het feit dat de rol van Nes Ammim 
gereduceerd was tot enkel economische steun aan 
Israël. Een symbool voor de geringe betekenis van 
het dialoogwerk was de beëindiging van het werk 
in het dorpscentrum. Gustav en ik beëindigden 
ons werk in de rozenkassen en besloten tegen de 
wil van de Maskir (het dorpshoofd) om met een 
klein team met particuliere financiering de bouw 
van het dorp te hervatten.

De conflicten in het dorp escaleerden en alleen 
door tussenkomst van het Nederlandse en Duitse 
bestuur kon er een balans gevonden worden tussen 
de economische doelstellingen en de opdracht 
tot dialoog. Ik werd toen ook getroffen door de 
negatieve houding van veel vrijwilligers ten opzichte 
van de Arabische Israëliërs: in hun christelijke 
houding was het antisemitisme veranderd in 
een filosemitisme dat verbonden was met anti-
Arabisme. Sinds deze crisis is echter zowel de 
joods-christelijke dialoog geïntensiveerd en gelei-
delijk aan is er ook een dialoog met Arabische 

christenen, moslims, Druzen en tenslotte ook met 
Palestijnse Israëliërs gerealiseerd.

Na mijn verblijf in Nes Ammim ben ik sociale 
wetenschappen, geschiedenis en later theologie 
gaan studeren. Een van mijn belangrijkste 
studiegebieden was het conflict in het Midden-
Oosten. Na mijn stage werkte ik als sociaal 
pedagoog voor de kerk met werkloze jongeren en 
werkte ik aan de Universiteit van Duisburg op het 
terrein van de kerkgeschiedenis en aansluitend in 
de protestantse volwassenenvorming. Uiteindelijk 
werd ik aangenomen als docent aan de 
lerarenopleiding en werkte ik als vakgroepsleider 
voor het protestantse godsdienstonderwijs en later 
bij de afdeling voor de sociale wetenschappen.

In 2013 nam ik deel aan het symposium ter 
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nes 
Ammim. De opmerking van Noha Kathib en 
Yochanan Eschar, dat zowel Arabische als Joodse 
Israëliërs Nes Ammim als een neutrale plaats van 
ontmoeting en dialoog met een Europees karakter 
beschouwen, heeft mij gemotiveerd om weer 
intensiever in de Nes Ammim-beweging aan de 
slag te gaan. Sinds januari 2014 zit ik in het Duitse 
Nes Ammim bestuur en in het bestuur van de IIAC 
(International Ideological Advisary Committee). 
Sindsdien heb ik Nes Ammim meerdere keren 
bezocht.

Na het verrassende terugtreden van Gerlinde 
Butzphal als voorzitter van de Duitse Nes Ammim 
Vereniging werd ik op 30 juli dit jaar tot haar 
opvolger gekozen. 
Samen met alle mensen die betrokken zijn bij de 
Nes Ammim-beweging wil ik het complexe en 
uitdagende proces van het samengaan van het 
dialoogdorp met vrijwilligers en het dorp met de 
Israëlische inwoners vormgeven naar het concept 
van een ‘Shared Community’.

Een leven met Nes Ammim 
Thomas Kremers
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Jade de Groen in Jeruzalem

Jade de Groen is een oud-Nes Ammimer die in het 
afgelopen jaar terugkeerde naar Jeruzalem voor 
een studieperiode. Toen brak het Covid-19 virus uit…

Jeruzalem staat voor veel mensen bekend als een 
heilige stad, een stad waar wonderen gebeurd zijn 
en mogelijk nog staan te gebeuren. Als student 
Midden-Oosten studies weet ik dat als geen ander, 
maar toen ik in februari voor een buitenland 
semester naar Jeruzalem vertrok, had dit toch 
een andere betekenis voor mij. Ik woonde samen 
met Samantha, mijn studiegenoot en vriendin in 
de Student Village van de Hebrew University in 
de wijk French Hill. De campus was groot en er 
woonden mensen uit de hele wereld, het was er 
levendig en gezellig. 

De eerste maand stond voor ons vooral in het 
teken van het verbeteren van ons Hebreeuws. We 
volgden hiervoor een intensieve cursus. Meer en 
meer kwamen de berichten over corona in het 
nieuws, maar met onze Nederlandse nuchterheid 
hadden we niet gedacht dat dit zo uit de hand kon 
lopen. Plotseling, terwijl corona in Nederland 
nog werd afgedaan als een griepje, werd zeker 
90% van de studenten teruggehaald naar hun 
thuisland, kregen we online les en konden we 
ons niet meer vrij bewegen. Ook onze universiteit 
wilde ons terug naar Nederland halen, maar ons 
besluit stond vast, wij bleven. 
Het was een risico, daar was ik me van bewust. 
Niemand wist hoelang de eerste lockdown ging 
duren. Ik was natuurlijk niet naar Jeruzalem 
gekomen om alleen maar op de campus te hangen 
en mijn lessen online te volgen. Maar gek genoeg 
kan ik zeggen, de eerste lockdown was voor mij 
een hele leuke periode. 

Wij konden ons vrij bewegen over de campus en 
daarom onze overgebleven vrienden zien. Bijna 
elke avond kwamen we bij elkaar en hadden we 
het gezellig. Als er wat te vieren was, dan deden 
we dat. Pesach, Pasen, verjaardagen en zelfs 
koningsdag, inclusief koekhappen en zaklopen, 
hebben we uitgebreid gevierd. We zijn heel hecht 
geworden met de vrienden die nog in de Village 
woonden en ik weet zeker dat ik daar jarenlange 
vriendschappen aan heb overgehouden.

Israël is in veel dingen radicaal, dus toen het 
land na ongeveer zes weken weer openging, 
leek het leven weer als vanouds, alleen met een 
mondkapje en zonder toeristen. Ik ben alleen in de 
Heilige Grafkerk geweest en ik heb alleen door de 
straatjes van de oude stad gezworven. We hebben 
het hele land afgereisd en alles zonder toeristen 
kunnen zien. Door onze online lessen waren we 
niet aan één plek gebonden en hebben we daarom 
elke dag wat gedaan of gezien. Van Jeruzalem naar 
Tiberias, tot Tel-Aviv en Ramallah, we hebben er 
alles eruit gehaald wat erin zat. Uiteindelijk heb ik 
mijn visum voor twee maanden kunnen verlengen 
waardoor ik tot eind augustus ben gebleven. 

De coronacrisis is iets waar niemand om 
heeft gevraagd en wat veel leed en pijn heeft 
veroorzaakt. Ik ben me er daarom extra bewust 
van hoe gelukkig ik mezelf mag prijzen dat ik 
deze tijd in Jeruzalem heb mogen doorbrengen. 
Pijn doet het te beseffen dat ik Jeruzalem nooit 
meer op deze manier zal zien, maar ik tel mijn 
zegeningen en ben elke dag dankbaar voor deze 
ervaring. In mijn leven is Jeruzalem een heilige 
plek. Teruggaan naar Nederland was de grootste 
‘corona- pijn’ die ik heb gehad.



Door de lockdown in Israël vanwege de corona-
crisis heeft het dialoogwerk in Nes Ammim 
het moeilijk. Na de eerste lockdown was men 
voorzichtig weer gestart met enkele groepen, 
maar de tweede lockdown gooit helaas weer 
roet in het eten. Toch wordt er tijdens de crisis 
zoveel mogelijk gewoon doorgewerkt met 
gebruikmaking van moderne technieken. 

Want het dialoogwerk is één van de pijlers van 
Nes Ammim. In ieder magazine kunt u  wel iets 
lezen in een verslag van een dialoogactiviteit. Nu 
missen we die verslagen even. Onze hoop is dat 
er snel weer met het dialoogwerk begonnen kan 
worden als de lockdown voorbij is. Misschien in 
eerste instantie nog met de nodige beperkingen, 
maar daarna hopelijk snel weer in de volle 
breedte. 

Onlangs verscheen het jaarverslag van het Centre 
of Learning and Dialogue (CLD). Hierin staat een 
indrukwekkend overzicht van alle groepen die in 
2019 in Nes Ammim zijn geweest. In het vorige 
nummer heb ik de informatie over een aantal 
dialoogprojecten overgenomen. In dit nummer 
vindt u een vervolg hierop. Vorige keer waren 
het een aantal lokale dialooggroepen die in Nes 

Dialoogwerk in 
Nes Ammim (Vervolg)
Gerard Geitenbeek
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Ammim kwamen, dit keer gaat het om de eigen 
dialoog activiteiten van Nes Ammim. Dankzij onze 
lokale dialoogcoördinatoren Taiseer en Ofer kan 
dit stuk werk steeds verder worden uitgebouwd. 

Engelse les
Net als in het afgelopen jaar werden de Engelse 
lessen voor Arabische en Joodse kinderen uit de 
3e en 4e klas voortgezet, evenals de lessen voor 
de 5e en 6e klas. Deze lessen worden verzorgd 
door twee professionele opbouwwerkers met 
vaardigheden zowel in interculturele activiteiten 
als in de Engelse taal. De kinderen komen uit 
verschillende steden en dorpen uit de omgeving 
van Nes Ammim, zowel Arabische als Joodse, 
en hierin krijgen ze de kans om elkaar te leren 
kennen en vriendschappen te sluiten. De Engelse 
lessen zijn ook een mogelijkheid voor hun ouders 
om elkaar te ontmoeten en te spreken. 

In de eerste week van augustus (2019 – red) zijn 
alle deelnemers uitgenodigd voor het Engelse 
Zomeractiviteiten Programma, om daarin hun 
Engelse vaardigheden te vergroten evenals de 
vriendschappen die zij het afgelopen jaar sloten. 
De kinderen hadden twee uur met leren, spelen, 
lol maken en samen zijn. Ze waren allemaal erg 
enthousiast over de Engelse les, zij hebben het 
ervaren als een mogelijkheid elkaar te ontmoeten, 
te spreken en plezier te hebben. Ook de reacties 
van de ouders waren allemaal positief.

Zomer ontmoeting voor jongeren
Uiteenlopende organisaties van Joodse gemeen-
schappen laten hun jong-volwassenen meer leren 
over de complexe situatie in Israël. Maar weinig 
organisaties nemen de moeite om een ontmoeting 
te hebben met jong-volwassen Palestijnse inwo-
ners van Israël. 
Met deze ontmoeting probeert het CLD deze 
buitenlandse jongeren begrip bij te brengen 
voor de situatie van de Palestijnen in Israël. Een 
nevendoel is het mondiger maken van de lokale 
Palestijnen.
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Arabische cursus
De vrijwilligers in Nes Ammim hebben de moge-
lijkheid Arabisch te leren en ook meer te leren 
over de islam. Deze wekelijkse cursus wordt ge-
geven door Youssef Moubarki.

Dag voor gespreksleiders
Een aantal keren werden de vrouwelijke gespreks-
leiders uitgenodigd voor een dag ter ondersteuning 
en het aanleren van nieuwe werkvormen. Deze 
vrouwen geven leiding aan programma’s op 
het terrein van dialoog, sociale verandering en 
educatie in Israël voor Joden en Arabieren. De 
deelnemers oefenden diverse methoden op een 
dag en in de ontmoeting met elkaar konden ze dit 
oefenen om later te gebruiken. Naar aanleiding 
van de actualiteit gingen de discussies over 
verkiezingen en het bestrijden van racisme. 

Mechina
Het programma is gebaseerd op het mogelijk 
maken van ontmoetingen tussen Joodse en 
Arabische jongeren van 18-19 jaar. Ze hebben 
de mogelijkheid om elkaar in Nes Ammim te 
ontmoeten in een rustige en vreedzame omge-
ving. Daar kunnen zij spreken over het leven in 
een gezamenlijk gebied. Gedurende de seminars 
leren zij over elkaars leven, studieplannen en 
werkzaamheden. 
Zij spreken ook over de actuele politieke situatie 
en mogelijke oplossingen voor de toekomst. Het 
programma wordt geleid door professionele 
opvoedkundigen, zowel Arabische als Joodse. 
Voor de Joodse deelnemers is dit veelal vlak voor 
dat zij in militaire dienst gaan. 

Adopt a volunteer
Dit programma draait al enkele jaren. Vrijwilligers 
en lokale bewoners van Nes Ammim doen hieraan 
mee. Alle geïnteresseerde vrijwilligers hebben 
binnen drie weken na hun komst zo’n contact met 
een Joodse familie. 

Dans project
In februari 2019 is dit van start gegaan. Wekelijks 
komt men bijeen in de studio van Rabaa Murkus 
in het dorpje Kofr Yaseef. Joodse en Arabische 

deelnemers van 18 tot 30 jaar oefenen en voeren 
moderne dansen samen uit. Zij spreken over 
allerlei zaken in de verhouding tussen Joden 
en Arabieren en proberen dit op een artistieke 
manier in dansen uit te drukken.

Vredesactivisten
De beleidsmakers van Givat Haviva zochten een 
plek waar zij hun onderlinge relatie van Joden 
en Arabieren konden bespreken en hun beleid 
en agenda konden bediscussiëren. Vanuit de 
contacten met Nes Ammim vonden zij daar een 
plek en hielden een eerste workshop. Dit zou in 
2020 een vervolg krijgen. 

Als je dit verslag van het CLD leest dan zie je op 
hoeveel terreinen er dialoog is en allerlei hoopvolle 
ontwikkelingen te bespeuren zijn. Daarom willen 
we begin 2021 ook starten met de uitbouw van het 
CLD gebouw. Dan hebben we nog meer ruimte.

We mogen best wel een beetje trots zijn dat er 
zoveel gebeurt. Het zijn geen ontmoetingen die 
duidelijk zichtbare veranderingen aanbrengen 
in de complexe verhoudingen in de Israëlische 
samenleving. Daartoe is Nes Ammim niet in staat. 
Maar je kunt in alle ontmoetingen wel merken 
dat er gezaaid wordt. Daar waar mensen elkaar 
ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, is het 
begin van vrede. Hoe dit allemaal uit zal gaan 
werken weet niemand en het zit ons ook niet 
mee door de beperkingen ten gevolge van de 
coronacrisis. Maar zoals we in het Nederlands 
zeggen: waar een wil is, is een weg. En dat 
blijkt waar de ontmoetingen ondanks de crisis - 
misschien op een andere manier - wel doorgaan. 
En dat Nes Ammim daar iets aan kan bijdragen 
stemt tot dankbaarheid. Het is zoals dat bekende 
plaatje in Nes Ammim hieronder. 
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Sinds maart 2020 zijn er geen vrijwilligers meer 
in Nes Ammim. Degenen die hier nog waren, 
moesten vertrekken vanwege de corona pande-
mie. Helaas laat Israël tot op de dag van vandaag 
nog geen buitenlanders toe in het land.

Toen duidelijk werd dat er voorlopig geen studie-
programma mogelijk zou zijn, dacht ik dat het een 
goed idee zou zijn om hiervoor iets anders aan te 
bieden om zo de verbinding met de Nes Ammim-
gemeenschap in Europa en met onze partners 
hier in Israël te behouden.
Dus ontwikkelde ik het concept van wekelijkse 
Zoom Talks - op donderdagavond om 19.30 uur 
Centrale Europese Tijd (20.30 uur Israëlische 

tijd - de tijd van onze voormalige wekelijkse bar-
avonden waar je in de gelegenheid was om elkaar 
te ontmoeten en met elkaar van gedachten te 
wisselen).
Elke donderdag nodig ik iemand uit om ons te 
vertellen over zijn of haar ervaringen van de 
afgelopen tien maanden en hoe dit hun werk en 
activiteiten heeft beïnvloed. Soms gaat het ook 
over politieke onderwerpen. We hadden gesprek-
ken met de rabbijn van de hervormde synagoge 
in Nahariya, met een leraar van een hand-in-
hand-school, met mensen uit het ziekenhuis in 
Nahariya, met een rabbijn uit de nederzetting 
Alon Shvut, met Daoud Nassar van Tent of Nations 
en vele anderen.

De wekelijkse Nes Ammim Zoom Talks

Zoom installeren en gebruiken 

Wat is Zoom? 
Zoom is een Clouddienst waarmee je een virtuele bijeenkomst kunt houden. Alsof je met elkaar aan 
een grote tafel zit, maar dan via het internet. Je moet wel minstens een microfoon en luidspreker 
hebben aangesloten op je PC en eventueel voor video een webcam. Bij een laptop is dit doorgaans 
al het geval, net als op je mobiele telefoon of iPad. 

Hoe werkt het? 
Om Zoom te kunnen gebruiken moet je een gratis stukje software installeren. Dit moet je installeren 
op het apparaat dat je wilt gebruiken. Kies zelf het apparaat dat je het prettigst vindt. Mocht je het 
vervelend vinden om de camera aan te zetten, of heb je geen (web) camera, geen probleem, het 
werkt ook zonder (web)camera en je kunt de camera ook uitzetten. 

Installatie Windows Computer: 
Ga naar de download pagina van Zoom: https://zoom.us/download 
1. Download Zoom Client for Meetings (dat is de bovenste in een rij van mogelijke downloads)
2. Installeer het op je computer. 
Installatie Android telefoon of tablet: 
Ga naar de Google Play Store, zoek hier naar zoom cloud meetings app en installeer deze. 
Installatie iOS, iPhone of iPad: 
Ga naar de App Store en zoek naar de app Zoom Cloud Meetings. Download en installeer deze. 
Deelnemen aan een meeting: 
Type de link in het artikel van Tobias (volgende pagina) over in je browser en na enkele klikken kun 
je deelnemen aan de meeting.
Instellingen: 
Als je je microfoon wil aan- of uitschakelen, klik allereerst op Mute. Als je niet zichtbaar wil zijn 
klik op Stop Video. Links onderaan zit een microfoon en camera icoontje. Er staat een streep door 
deze knoppen als je niet hoorbaar en/of zichtbaar bent. Wil je wel weer zichtbaar of hoorbaar zijn 
klik er opnieuw op. Met deze knoppen kun je ook je audio en video-instellingen aanpassen, andere 
luidspreker, microfoon of webcam kiezen, indien gewenst. Het handigst is om je microfoon alleen 
aan te zetten als je iets wilt zeggen



Financiën-verantwoording 
Voor magazine 1/2020 en 2/2020 samen, de actie ‘Help’, is van 1 april 2020 tot 15 oktober 2020 
ruim € 14.000 ontvangen. Voor magazine 3/2020, het dialoogcentrum, is in de periode van 15 oktober 
tot 30 november 2020 € 5.500 binnengekomen.
Daarnaast hebben we in de afgelopen drie maanden, van 1 september tot 30 november 2020, 
vanuit diaconieën giften gekregen voor een totaalbedrag van € 2.350, waaronder een gift uit 
Scherpenzeel van € 1.113. Wij danken alle gevers heel hartelijk voor hun donaties in de periode   
1 september tot 30 november 2020.

Magazine 4/2020 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 bekend zijn, dat we hiervan de volgende kosten financieren: naast o.a. 
bestuurskosten, de normale kantoorkosten, maar vooral kosten voor de werving van onze 
vrijwilligers. Dit jaar, 2020, hebben we weinig bestuurskosten, omdat door de coronacrisis vanaf 
maart niet meer naar Israël kon worden gereisd, maar die kosten zullen in de loop van 2021 weer 
gaan oplopen nemen we aan. De werving is vol doorgegaan, maar met de boodschap aan onze 
potentiële vrijwilligers, denk erom, het wordt wel begin 2021 voordat in Israël de grens en het 
visumbureau weer opengaan voor ons. 
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 
en nu ook af en toe via een derde partij. 
Zoals ook op onze website www.nesammim.nl te lezen valt, 
wordt naar de teamleider tuinen al langere tijd gezocht, maar 
ook voor andere functies zoals HR-manager. En daarnaast 
hebben we ook algemene vrijwilligers nodig, nog steeds zeer 
belangrijk! Via uw donatie voor Nes Ammim Nederland kunnen 
de wervingsactiviteiten in 2021 doorgaan.

Van harte aanbevolen.
Peter Hoffer,
Penningmeester
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Tot het einde van 2020 hebben we de volgende 
gesprekken gepland:
26 november: Benzion Sanders (Breaking the 
Silence - Voormalige Israëlische soldaten die in 
de bezette gebieden dienden met een verslag 
over hun militaire dienst).
3 december: Ophir Yarden, die regelmatig naar 
Nes Ammim komt als docent en spreekt over 
onderwerpen van het joodse religieuze leven.
10 december: Zr. Monika uit het christelijke dorp 
Mi'elya.
17 december: terugkijken - vooruitkijken. De 
Nes Ammim-gemeenschap aan het eind van 
dit bijzondere jaar. Onderlinge uitwisseling van 
ervaringen en perspectieven.
U wordt steeds van harte uitgenodigd om aan de 
zoom-gesprekken deel te nemen. Daarvoor hoef 
je alleen maar deze link in je taakbalk te schrijven, 
wat dezelfde link is voor alle gesprekken:  

De meeste lezingen worden opgenomen en 
geüpload naar de Nes Ammim facebookpagina.
Ik hoop velen van jullie te zien in 2021 bij de dan 
weer gepland staande lezingen!

Tobias Kriener
Tobias Kriener is studiecoördinator in Nes Ammim 

https://us02web.zoom.us/j/84684947814?pwd=b3RHU0xpV1cweXJPdzJPV1VWb1hSdz09



WAS VOOR MIJ 
ÉÉN GROTE 
ONTDEKKINGS-
REIS!’
- Anne, 22  jaar

CHECK NESAMMIM.NL VOOR DE VACATURES

WONEN EN WERKEN IN EEN 
LEEFGEMEENSCHAP IN ISRAËL?

+ Avontuur

‘NES AMMIM

WELKOM 
VANAF

FEBRUARI!


