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Redactioneel
Soms lees je iets, dat je aanspreekt.
Dat overkwam mij enige tijd geleden bij het lezen van een column van Frits de Lange, hoogleraar aan de
PthU te Groningen, met de titel: Mogelijkheidsmensen. Hij citeert daarin Robert N. Musil uit diens roman
'Man zonder eigenschappen': Als er werkelijkheidszin bestaat, moet er ook mogelijkheidszin bestaan.
Als je dan leeft in de werkelijkheid van corona met de vele beperkingen, dan kun je zoeken naar wat er
dan toch mogelijk is. Of zoals op een bankje in Nes Ammim staat: 'Als het niet ken zoals het mot, mot
het maar zoals het ken.'
Een prachtig voorbeeld daarvan vindt u in dit nummer van ons Magazine in een artikel over het
dialoogwerk, dat in de werkelijkheid van nu op de gewone manier onmogelijk is. De leiders daarvan zijn
mogelijkheidsmensen die met Zoomtalks veel voor elkaar krijgen en de dialoog op een heel creatieve
manier gestalte geven, waardoor Palestijnse en Joodse vrouwen geholpen worden in hun eenzaamheid,
die soms tot wanhoop kan worden. U vindt daar de getuigenissen van.
In het vorige nummer heeft u kunnen lezen hoe de huidige studieleider, Tobias Kriener, ook via Zoom op
donderdagavonden de studie blijft aanbieden aan een ieder die dat maar wil.
Voor mijn gevoel is Nes Ammim zelf nog steeds een plek waar de harde werkelijkheid wordt benaderd
vanuit datgene wat toch mogelijk is. Een teken van hoop!
Ook de redactie zoekt naar mogelijkheden om toch weer een zinvol nummer aan te bieden in deze tijd
waarin Pesach/Pasen gevierd wordt: het onmogelijke mogelijk!
Houdt moed! Blijf hoopvol op grond van de beloften besloten in dit feest.
Piet Warners
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Van het bestuur
Piet van Keulen

Het is een tijdje geleden alweer dat ik de ‘Van het
bestuur’ schreef voor het magazine, september
2019 als ik het goed heb. Niemand kon toen
bevroeden wat ons boven het hoofd hing….
Ik ben lid van het Nederlandse bestuur, maar ook
voorzitter van de BoD (board of directors) en voor
deze ‘Van het bestuur’ zal ik de insteek kiezen
vanuit die functie.
Het is een uitdagende periode geweest voor ons
als BoD. Zoals u hebt kunnen volgen, zijn in 2020
de activiteiten in Nes Ammim vrijwel tot stilstand
gekomen. In maart vertrokken de vrijwilligers
en het hotel ging op slot, vlak voor Pesach. Na
de eerste corona golf in Israël (mei 2020) mocht
het hotel weer open en we hebben toch nog een
redelijke zomer kunnen draaien, weliswaar zonder
vrijwilligers. Begin september was er wederom
een lockdown en konden de Joodse feesten als
Rosh Hashana en Soekot niet gevierd worden in
het hotel. Sindsdien is het hotel niet meer open
geweest en is er, nadat maatregelen weer verlicht
werden, in december een nieuwe lockdown periode
afgekondigd.
Echter het zal u niet ontgaan zijn dat Israël heel
snel is met vaccineren. Inmiddels zit men op
een vaccinatiegraad van 60% of zelfs hoger. Dit
heeft er voor gezorgd dat eind februari 2021
veel beperkende maatregelen konden worden
opgeheven. Begin maart mochten de hotels weer
open, en zo ook ons hotel. We zijn hier heel blij
mee. Het is heel belangrijk dat we weer aan het
werk kunnen. Voor de medewerkers is het een
beproeving geweest. Zij hebben vele maanden
thuis moeten zitten. Vanuit de overheid kregen ze
wel doorbetaald, maar minder dan wat ze normaal
ontvingen. Ook voor het gebouw en de installaties is
het belangrijk dat alles weer draait. En ze kunnen
direct aan de bak, eind maart is het Pesach en het
hotel is inmiddels volgeboekt.
Het zal u niet verbazen dat de financiële impact
van de sluiting van het hotel en de afwezigheid
van vrijwilligers groot is. Daarom zijn uw (extra)
bijdragen van harte welkom en nodig. Naast de
giften en donaties is er gelukkig ook financiële
ondersteuning door de Israëlische overheid. Net als

in Nederland zijn er economische steunpakketten
opgezet om deze moeilijke tijd te overbruggen.
Onze mensen zijn samen met de accountant actief
om financiële steun aan te vragen waar mogelijk
en ik ben daar optimistisch over.
Het dialoogwerk lag in het begin van de coronaperiode stil. Geleidelijk aan begon men zaken toch
weer op te pakken. In de zomer van 2020 waren er
weer live ontmoetingen mogelijk, maar er zijn door
onze dialoogwerkers Taizeer Khatib en Ofer Lior
ook online activiteiten ontwikkeld. Deze corona
periode zorgt er ook voor dat we nieuwe manieren
ontdekken om met elkaar in gesprek, in dialoog,
te gaan. Dit geldt eveneens voor het studieprogramma. Nu er geen vrijwilligers zijn heeft Tobias
Kriener, onze studiecoördinator, middels de wekelijkse zoommeetings een mooie nieuwe vorm
gevonden om mensen te betrekken bij het werk van
Nes Ammim en bij elkaar.
Wat betreft de grote donateurs zoals Kerk in Actie,
Brot für die Welt en Otto per Mille is het fijn om
te merken dat men er begrip voor heeft dat zaken
anders gaan dan gepland en dat men de subsidies
in stand houdt.
De grote vraag voor velen is natuurlijk ‘wanneer
kunnen we weer naar Nes Ammim?’ Echt een
concreet antwoord is er nog niet te geven, maar de
komende maanden zal er meer duidelijk worden.
Ik verwacht dat het na Pesach weer mogelijk zal
worden om naar Israël te vliegen. Er zullen echter
wel eisen gesteld worden ten aanzien van vaccinatie
en misschien ook quarantaine. We moeten dit
nog afwachten. Wel verwacht ik dat het voor de
senioren als eerste mogelijk zal worden het vliegtuig naar Israël te nemen. En ik hoop dat na de
zomer de jongere vrijwilligers weer naar Nes
Ammim kunnen gaan, zodat het ‘normale’ leven
in Nes Ammim weer terug keert. Wat zou dat toch
mooi zijn!
De laatste keer dat ik u schreef, in september
2019, heb ik het gehad over de mogelijk verdere
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uitbreiding van het dorp. Dit zou een onderwerp zijn
waar we in 2020 tijd aan wilden besteden. U zult
begrijpen dat we daar niet aan toe zijn gekomen.
De komende periode staat het onderwerp echter
weer prominent op de agenda.
Als laatste nog even iets over het Nederlandse
bestuur; we hebben een nieuw lid kunnen
verwelkomen in de persoon van Michelle Vos.
Michelle heeft met haar gezin enkele jaren in Nes
Ammim gewoond en vervulde daar de functie van

HR-manager. We zijn heel blij dat zij onze gelederen
is komen versterken en zien uit naar een goede
samenwerking met haar. Zelf hoop ik na de zomer
weer een kans te krijgen naar Nes Ammim te gaan.
Ik zie er nu al naar uit! Wat zal het bijzonder zijn
om weer op het terras voor het village center te
zitten en te genieten van het goede en mooie dat
Nes Ammim te bieden heeft …….
Vriendelijke groet,
Piet van Keulen

Even voorstellen
Michelle Vos
Graag stel ik mijzelf voor als nieuw lid van het
Nederlandse bestuur van Nes Ammim. Mijn
naam is Michelle Vos. Ik ben 38 jaar, en woon
met mijn man Sjoerd en onze twee dochters
Jaffa (6) en Zara (2) in Gouda. Ik ben medewerker
verzuimadministratie en planner invalpool voor
Stichting Protestant Christelijk Primair Onderwijs
‘de 4 Windstreken’ Daarnaast ben ik diaken
kinderwerk van onze kerk, en voorzitter van de
International Ideological Advisory Committee
(IIAC) van Nes Ammim.
De eerste kennismaking van mijn man Sjoerd
en mij met Nes Ammim was in 2006. Als deel
van een zelf uitgestippelde rondreis door Israël,
verbleven we in de zomervakantie een paar nachten in het guesthouse van Nes Ammim. Dat werd
een bijzonder verblijf. De Libanon-oorlog brak
namelijk op dat moment uit. Op een avond ging
het luchtalarm en hebben we wat uren in de
bomb shelter onder de dining hall doorgebracht.
Nes Ammim had in die korte tijd, mede door deze
situatie, een speciale plaats in ons hart gekregen.

We keerden nog een aantal maal terug voor vakantie.
Sinds onze eerste gezamenlijke kennismaking met
Israël hadden we de wens om ooit eens samen voor
langere tijd in dat fascinerende land te verblijven
en ons ergens voor in te zetten. Toen er in 2013 een
vacature kwam voor Communication Officer, het
vakgebied van Sjoerd, besloten we te solliciteren.
Ik wilde werken waar nodig was. Dat bleek als
Human Resources Officer te zijn. Van januari
2014 tot mei 2016 woonden en werkten we in Nes
Ammim. We kregen er onze eerste dochter Jaffa,
voor wie er een boom in het Children’s Forest is
geplant. Sjoerd werd uiteindelijk noodgedwongen
Manager CLD en community. Ikzelf verschoof na
mijn zwangerschapsverlof naar de functie van
International Secretary en uiteindelijk weer terug
als HR Manager. In mei 2016 keerden we weer terug
naar Nederland. Sjoerd had een baan gevonden
bij Dorcas in Andijk. Via tijdelijke huurhuizen in
Lelystad, Zaandijk en Hoorn zijn we uiteindelijk in
Gouda beland, waar we inmiddels 3,5 jaar met veel
plezier wonen. In 2018 is onze tweede dochter Zara
geboren.
Als je eenmaal als vrijwilliger in Nes Ammim
bent geweest, laat dat je nooit meer los. Het is
een ervaring die je leven verrijkt. Met de mensen
met wie je er tegelijkertijd was, heb je een band
voor het leven. Vanaf onze terugkeer in Nederland
ben ik altijd zijdelings betrokken gebleven bij HR.
Eerst af en toe voor alle administratie rondom
de European Voluntary Service, een programma
van de Europese Commissie. Sinds kort doe ik
ook interviews met sollicitanten. Eind 2018 ben ik
lid van de IIAC geworden en sinds afgelopen jaar
voorzitter. Ik ben blij en dankbaar dat ik nu deel
mag uitmaken van het Nederlandse bestuur op het
gebied van HR.
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Parasja

Vanwege de lockdown in Israel zijn er nog
steeds geen vrijwilligers in Nes Ammim. Voor
de invulling van de rubriek Parasja zoeken
we naar mogelijkheden in Nederland.
Sinds enige tijd heeft het CIS (Centrum
voor Israël Studies) een Parasja project.
Wekelijks wordt er een Parasja via de mail
verspreid onder belangstellenden.
Aan deze Parasja’s voegt het CIS ook enkele
vragen toe om verder over na te denken. Het
zijn leerzame bijdragen! Met veel dank aan
het CIS en de schrijver van deze bijdrage dr.
Nathan Lopes Cardozo nemen wij één van
hun bijdragen hier over. Voor wie de smaak
te pakken krijgt, u kunt zich abonneren door
een mailtje te sturen naar info@hetcis.nl
Gerard Geitenbeek

Parasjat Besjalàch
Parasja (Thoralezing): Exodus 13:17-17:16
Haftara (profetenlezing): Richteren 4:4-5:31
Bijdrage van rabbijn dr. Nathan Lopes Cardozo
De noodzaak van verandering
"De Heer zei tegen Moshe, waarom schreeuw je
tegen mij?
Spreek tot de kinderen van Israël en laat ze doorreizen."
(Shemot 14:15/Exodus 14:15)
Er is een bekende 'midrash' (Joodse uitleggende
vertelling) over Nachshon ben Aminadav, de
zwager van Aaron (Exodus 6:23). Staande aan de
Schelfzee, achtervolgd door de farao en het Egyptische leger, besloot Nachshon ben Aminadav in
het water te springen. Hierdoor verloor hij bijna
zijn leven. Pas op de allerlaatste seconde greep
G'd in en splitste Hij de zee. Vervolgens konden de
Joden ontsnappen en werden ze gered.

Geen enkele andere Jood had de moed om net
als Nachshon deze ongekende stap te zetten. Ze
wachtten tot de wateren waren gespleten voordat
ze het water instapten. Vermoedelijk dachten ze
dat Nachshon zo bang was voor het naderende
Egyptische leger dat hij ervoor koos om zelfmoord
te plegen in plaats van in de handen van de farao
te vallen en wrede martelingen te ondergaan. Pas
later realiseerden ze zich echter dat Nachshon
grote moed toonde en hen allemaal redde en dat
zij de lafaards waren.
Objectief bezien was het besluit van de massa
juist. Een massale sprong in zee zou hebben
geresulteerd in een tragedie. Het was daarom
beter om af te wachten en te zien wat er gebeurde
dan een actie te ondernemen die vrijwel geen
kans van slagen had. Nachshon was echter de
held van de dag.
Als we naar de wereldgeschiedenis kijken, valt
op dat de grootste prestaties van de mensheid
zijn bereikt door Nachshons. Degenen die bereid
waren om in zee te springen, en daarbij grote
risico's namen, waren verantwoordelijk voor
bijvoorbeeld prachtige wetenschappelijke ontdekkingen, ruimtereizen, grote zakelijke deals en
gewaagde politieke beslissingen. Heel vaak
werden ze door anderen echter als krankzinnig
en onverantwoordelijk bestempeld.
Ongetwijfeld zijn veel moedige en heldhaftige
acties ook op een mislukking uitgelopen.
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Dat neemt echter niet weg dat zonder Nachshons
de wereld niet alleen stagneert, maar zelfs
desintegreert. Er is geen toekomst zonder hoop
en risico.
Het Jodendom heeft in zijn lange geschiedenis
altijd risico's genomen. In feite is het gebouwd
op de fundamenten van de onzekerheid. Zo
verzette onze voorvader Avraham zich tegen
de onrechtvaardigheden van zijn wereld en
verkondigde hij het ethisch monotheïsme in
weerwil van de overtuigingen van zijn tijd. En hoe
ongekend was zijn moed toen hij met de Heer van
het universum onderhandelde over de mensen
in Sodom en Gomorra? Liep hij daarmee niet het
risico de toorn van de Allerhoogste op te roepen?
Vandaag de dag komen we geen religieuze leiders
meer tegen die zich gedragen als Nachshon. We
hebben geen leiders die bereid zijn om in zee te
springen om te redden wat er gered moet worden.
In plaats daarvan ervaren we een voortdurend
verlangen om bij het oude te blijven en over de
schouder te kijken uit angst voor een mogelijke
mislukking.
De situatie waarin het Jodendom zich bevindt, is
ondertussen urgent. Te veel Joden zijn niet meer
verbonden met hun Joodse ziel. Dit geldt niet
alleen voor veel gemeenschappen in de Verenigde
Staten of Europa, maar ook in Israël. Voor slechts
een klein percentage van de Joden in de wereld is
hun Jood-zijn van groot belang.
Het Jodendom gaat over nieuwe ideeën. Het is
afhankelijk van nieuwe concepten die geworteld
zijn in de traditie. We moeten ons ervan bewust
zijn dat, als we geen nieuwe concepten toepassen,
we nieuwe problemen kunnen verwachten, want
tijd is de grootste vernieuwer. Vasthouden aan het
oude is in strijd met de natuur. Degenen die dat
doen, worden lang voor hun dood begraven.
Maar al te vaak maken mensen bezwaar tegen
nieuwe ideeën. Ze doden nieuwe ideeën voordat
deze ideeën een kans krijgen om zichzelf te
bewijzen. Dat is niet moeilijk. Nieuwe ideeën zijn
fragiel. Ze kunnen gemakkelijk worden vernietigd
door een sneer, geeuw of frons.
Laten we ze echter koesteren en beschermen,
waarbij we ze zorgvuldig moeten overwegen, hoe
schandalig ze ook lijken. Als er ideeën worden
geboren, vechten ze en moeten ze vechten voor
hun plaats in deze wereld. Ze moeten gecultiveerd
worden tot ze bloeien. Als ze echt de moeite
waard zijn, zullen ze overleven en tot grote zegen
worden. Zo niet, dan zullen ze verdwijnen.
Zoals gezegd, laten we ons ervan bewust zijn dat
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nieuwe ideeën af en toe kunnen mislukken en
zelfs contraproductief kunnen zijn. De nieuwigheid
kan daarom soms het best worden gediend door
in contact te blijven met het oude. Men ontdekt
geen nieuw land zonder zicht te houden op de wal
van waaruit men is ingescheept. Toch moeten we
nieuwe ideeën produceren en zien waar ze ons
naartoe brengen. Innovatief denken is meer dan
noodzakelijk in onze tijd.
Het is tijd dat halachische autoriteiten (Joodse
wetgevende autoriteiten), rabbijnen en religieuze
denkers zich bewust worden van de immense
veranderingen die in onze tijd plaatsvinden. Nog
nooit heeft de wereld in zo'n korte tijd zoveel
veranderingen ondergaan. Nog nooit is het Joodse
volk met zoveel uitdagingen geconfronteerd. Niet
alleen de veiligheid van de staat Israël staat op
het spel, maar meer nog de geest en spirituele
toekomst van het Joodse volk.
Het Jodendom moet reageren met de moed van
Nachshon ben Aminadav. We hebben mensen
zoals hij hard nodig om te voorkomen dat we
verdrinken in de zee waarvan hij onze voorvaderen
heeft gered.
Rabbijn dr. Nathan Lopes Cardozo
Rabbijn Lopes Cardozo (1946) is geboren in Amsterdam. Hij studeerde aan verschillende universiteiten
en ultraorthodoxe Talmoedscholen. Lopes Cardozo
geldt als een van de belangrijkste denkers binnen het
hedendaagse orthodoxe Jodendom en is oprichter
van de David Cardozo Academy. Hij schreef tal van
boeken. De uitleg bij de parasja van de week is een
samenvatting en vertaling van een bijdrage uit zijn
nieuwste boek: "Cardozo on the Parashah. Shemot/
Exodus: Essays on the Weekly Torah Portion" (2020).
Rabbijn Lopes Cardozo woont in Israël.
Om verder over na te denken (bijdrage CIS)
1. Veel christenen typeren het Jodendom als een
uiterst traditionele godsdienst. Op welke wijze
werpt de uitleg van deze week nieuw licht op
deze typering?
2. Rabbijn Lopes Cardozo deelt zijn zorgen over
de staat van het Jodendom. Hoe is het volgens
u gesteld met het christendom?
3. In hoeverre vindt u dat de snel veranderende
wereld religieuze leiders dwingt om na te
denken over veranderingen? Welke veranderingen zouden volgens u wenselijk zijn?
4. Mensen die vasthouden aan het oude, 'worden
lang voor hun dood begraven'. Wat zal rabbijn
Lopes Cardozo hiermee bedoelen?
5. Hoe gaat u om met (godsdienstige) Nachshons
van onze tijd?

Dialoog in Coronatijd
Het ‘Safe Havens Pilot Project’ van Together Beyond Words

De Israëlische dialoogorganisatie ‘Together Beyond
Words’ maakt al vele jaren gebruik van de faciliteiten
van Nes Ammim voor hun ontmoetingen tussen
Joden en Arabieren.
Deze organisatie begint de ontmoetingen met het
zoeken naar innerlijke rust. Alleen van daaruit
kun je empathisch zijn met de ander, luisteren en
begrijpen als voorwaarde om in de bijeenkomsten
om te kunnen gaan met conflicten op sociaalnationaal niveau.
In de ontmoeting met
mensen uit een andere
cultuur moet je allereerst
stilstaan om je te bezinnen
op wat je ware motieven
zijn, welke overtuigingen
leidend voor je zijn en wat
je achter je moet laten
omwille van de ontmoeting met de ander. Dat moet
je ook aan de ander uitleggen. Zo kun je samen
met de ander, Joods of Arabisch, Israëlisch of
Palestijns, een proces doormaken waarin je tot een
eigen oorspronkelijke en meelevende positie komt
om van daaruit mee te kunnen werken aan een
gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.
In de coronaperiode leden veel mensen aan eenzaamheid en allerlei angsten. Together Beyond
Words pakte dit op en om mensen te ondersteunen
werden Zoomsessies opgezet door acht gespreksleiders. Ieder van hen leidde wekelijks tussen de 2
en 4 groepen met elk 8-10 deelnemers.
In de bijeenkomsten creëerden ze een veilige
sfeer waarin de deelnemers hun verhalen over
hun situatie en de daarbij opspelende emoties
konden delen. In de ontmoeting kregen zij handvaten om hier beter mee om te leren gaan. Het
gevoel van 'saamhorigheid' dat werd gecreëerd
hielp de deelnemers om zich te bevrijden van hun
spanningen en angsten.

Er werden gemengde groepen gevormd, met
Arabieren en Joden, vrouwen en mannen, seculier
en religieus. Iedereen lijdt aan spanningen en
angsten die samenhangen met het leven in de
schaduw van de corona. Together Beyond Words
was erg blij dat ze zo konden bijdragen aan de
veerkracht en het emotionele welzijn van de deelnemers. De reacties van de deelnemers waren
heel erg positief. Een overgrote meerderheid
vroeg om meer bijeenkomsten.
Bij de start van de ontmoetingen in april 2020
werd aan de deelnemers gevraagd hoe het op dat
moment met hen ging. Hier is een bloemlezing
van wat er op die vraag geantwoord werd.
“Mijn uitdagingen zijn mijn existentiële angst, het
betalen van de huur en de elementaire levensomstandigheden."
“Ik ben alleen thuis met mijn dochters. In quarantaine geplaatst. Verstikt door de onmogelijkheid om
naar buiten te gaan om te ventileren en de intensiteit
van de dagen. Wat mij op dit moment helpt is dat
er een erf is en ik een beetje in de tuin werk. Het
verbindt me met de aarde en met innerlijke rust."
“Mijn moeder ligt nu meer dan een maand op de
intensive care en mijn leven staat stil. Ik ben moe en
bezorgd. Eenzaam."
"Voor mij is het een periode vol eenzaamheid, leegte,
onbeduidendheid, gebrek aan creativiteit, verlamming en angst."
"Ik ben soms een beetje angstig, voel me alleen, en
ik wil weten hoe ik de tijd kan gebruiken om me te
ontwikkelen en te groeien."
"Veel uitdagingen, moeilijke en enge gevoelens,
wetende dat dit een nieuwe kans is en niet zeker of ik
in staat zal zijn om deel uit te maken van de golf van
verandering. Praktisch heb ik financiële problemen
en een week voor de corona werd mijn woonplaats
een bouwplaats. Wat mij helpt is diep ademhalen,
meditatie, het lichaam bewegen, contact maken
met emoties en het onbekende accepteren waar
mogelijk."
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In de eerste Zoom-bijeenkomst maakten de deelnemers kennis met elkaar. Ieder vertelde over hun
mentale en emotionele toestand in deze coronatijd. De vrouwen deelden verhalen over verdriet
omdat ze in een ruimte opgesloten waren met
de kinderen, sommige zonder hun partners die
nog werkten. De intensiteit van de situatie eiste
een hoge tol. Ze waren uitgeput, gestrest, moe
en sommigen ook depressief, ongeïnteresseerd,
zonder levenslust, met diep verdriet, een
verlangen om te huilen en meer. Een van de
vrouwen vertelde dat ze altijd al een verlangen
had om meer thuis te zijn bij de kinderen, maar
nu het eindelijk zover was, voelde ze zich leeg.
Ze vertelde dat ze het gevoel had dat ze in een
gevangenis zat en hoe graag ze zou willen
ontsnappen, slapen en zich los willen maken van
de gevoelens die ze had. We hebben allemaal
intens naar haar geluisterd, we hebben niet
geprobeerd haar ervaring te veranderen of in te
grijpen. We konden alleen empathisch luisteren.
We stelden haar in staat om te huilen terwijl we
erbij waren zonder te reageren, in een poging iets
te repareren of te veranderen.
En zo kwam de een na de ander aan het woord.
Ieder had 15 minuten waarin de anderen met
liefdevolle aandacht bij haar waren. Alleen
luisteren en die ander zien met liefde in oren
en ogen. Nadat iedereen haar verhaal had
kunnen delen spraken ze allemaal het gevoel
van opluchting uit dat ze ervaren hadden. Er was
alleen een veilige ruimte nodig om uit te kunnen
drukken wat er in de harten leefde, terwijl iemand
echt luistert.
Na een reeks van dit soort Zoom-ontmoetingen
werd een evaluatie gehouden. Hieronder staat
een bloemlezing van de reacties die we kregen
op onze vragen: Hoe was het voor je? Wat heb je
geleerd? Wat zou je veranderen?
1. Ik had het voorrecht om deel te nemen aan een
Zoom-Workshop met een groep fantastische
vrouwen uit het hele land. De meeste vrouwen
leerde ik pas tijdens de zoombijeenkomst kennen, maar de sfeer van openheid en acceptatie
die ik vanaf het eerste moment in de groep
voelde, deed al snel alle scheidingswanden
wegsmelten. In de moeilijke dagen die we doormaakten tijdens de corona, kreeg ik één keer per
week een groepsomhelzing, steun, feedback,
vasthouden en luisteren. De groep was een plek
waar we eerlijk en openlijk onze ervaringen
konden delen en waar we een aandachtig oor
kregen. Ik was in staat om mijn ontberingen
vanuit een breder perspectief te zien en vond
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Bij de doopplaats Yardanit.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

nieuwe kracht in mijzelf. Efrat's begeleiding,
creativiteit, medeleven en acceptatie waren
voor mij het voorbeeld in de omgang met mijn
familie en opgroeiende kinderen. Het was een
moeilijke tijd, omdat we zelf ziek waren van
COVID 19 en twee volle maanden thuis zaten,
met alle complexiteit die daarmee gepaard ging.
Gedurende deze tijd was de groep een enorme
bron van kracht voor mij.
Soms, als mijn hart zo vol dankbaarheid is,
komen woorden er gewoon niet uit. Of in ieder
geval niet op de manier die ik zou willen. Onze
gespreksleider leidde ons door alle complexe
dagen heen, slaagde erin om ons, een groep
vrouwen, die elkaar niet kenden, met groot
gevoel te verbinden en de gekwetste harten
hun verhaal te laten vertellen. Door de corona
verloor ik mijn werk. Angst en wanhoop begonnen langzaam in me door te dringen. Mijn begeleider stak opnieuw het creatieve vuur in mij
aan, herstelde mijn moed en hoop en gaf me
de kracht om mezelf opnieuw uit te vinden.
Dankjewel, lijkt me een heel klein woord. Ik ben
zo verdrietig dat het afgelopen is en dankbaar
voor wat het was.
De Zoom-sessies waren een reddingslijn voor mij
in deze complexe tijdsperiode. Dankzij de groep
voelde ik me belangrijk, omarmd en gesteund.
Ik zou de bijeenkomsten met een uur verlengen
en hun aantal vermenigvuldigen.
Misschien had ik de bijeenkomsten langer gemaakt. Ik had het gevoel meer te willen, wat
geweldig is.
Ik realiseerde me dat iedereen het in deze
periode moeilijk heeft en niet alleen ik. Iets in
mij werd zachter.
Ik leerde dat ieder van ons een ander niveau
van openheid heeft en dat als een persoon een
ruimte van acceptatie en empathie krijgt, het
voor haar gemakkelijker is om verbinding te
maken met haarzelf.
Het was geweldig. Ik voelde dat er iemand bij
me was, dat ik niet alleen ben en ik heb een
aantal fantastische vrouwen ontmoet en dat is
op zichzelf al inspirerend. Ik ben trots op mezelf

dat ik eindelijk iets heb gedaan dat alleen van
mij en voor mij is. Een daad van zelfliefde die
ik mezelf heb geschonken en dat is enorm voor
mij.
9. Ik heb geleerd dat het mooi is en me dichterbij
brengt als iemand open en kwetsbaar is. Nu
voel ik me meer op mijn gemak als ik te maken
krijg met moeilijkheden en pijn.
10. Ik heb veel ontvangen. Ik heb meer het gevoel
dat ik erbij hoor, dat ik niet alleen ben, dat ik
lief ben, dat ik steun heb in deze wereld, dat ik
soulmates heb ontmoet die een andere familie
voor me zijn geworden. Een veilige plek om
naar terug te gaan en te brengen wat in mij aanwezig is in al zijn schakeringen.
11. Ik heb geleerd dat het zo moeilijk voor me is
om te functioneren zonder een vriend of een

12.

13.

14.

15.

ondersteunende groep. Als ik die heb, voel ik
me zoveel beter.
Ik leerde beter naar mensen te luisteren. Door
de bijeenkomsten voelde ik me veel beter in
deze tijd en ik leerde dat de pijn en angsten die
we doormaken vergelijkbaar zijn.
Ik heb veel inspiratie gekregen over mijn richting
en wat goed voor me is. Ik leerde dat hoewel
de Zoom-bijeenkomsten geen daadwerkelijke
ontmoeting van mensen vervangen, ze toch een
deel van onze belangrijke behoefte aan verbinding kunnen vervullen.
Ik had het gevoel dat ik een persoonlijke psychologische therapie kreeg. Ik had een plek waar ik
alles kon zeggen zonder te worden beoordeeld.
De bijeenkomsten gaven me het gevoel dat ik
ergens thuishoorde in de tijd van COVID19.

Update vanuit de
Technical Service
Anne van Keulen
Veel werkzaamheden in Nes Ammim staan al
langere tijd stil. In het hotel van Nes Ammim mogen
nog steeds geen gasten komen. Ook zijn er nog geen
vrijwilligers in het dorp en dialooggroepen mogen
ook nog niet naar het dorp komen om seminars
te houden. Eén branche bleef wel bijna constant
doorgaan: de technische dienst (TS). Amit, hoofd van
de TS vertelt over een aantal projecten waar ze aan
hebben gewerkt.
Sinds de laatste lockdown in september heeft de
TS hard gewerkt aan verschillende projecten in de
Chader Ochel. Als eerste was de toiletruimte aan de
beurt. De oude wasbakken en toiletten waren hard toe
aan vervanging. Het is van een blauw/bruin palet in
een strak zwart-wit design veranderd. De deuren bij
het Village-kantoor en bij het terras van het gebouw
zijn ook vervangen, waardoor ze nu goed sluiten.

De pijpleidingen rondom Nes Ammim zijn een project
dat na vier jaar tijd eindelijk tot een einde is gekomen.
Deze pijpleidingen vormen de hoofdleidingen voor de
aanvoer van water naar Nes Ammim.

Sinds januari is de TS zich aan het voorbereiden op
de opening van het hotel. Ze zijn de kamers nagegaan
en de gangen zijn van een nieuw likje verf voorzien.
De opening, hopelijk in maart, gaat veel werk opleveren, want veel systemen zijn lange tijd niet in
gebruik geweest. Warm water, elektriciteit, TV’s en
koelkasten hebben een hele tijd uitgestaan vanwege
het ontbreken van hotelbezoekers.
De TS gaat een drukke periode tegemoet, maar Amit
vertelt dat ze erg uitkijken naar de komst van nieuwe
vrijwilligers. Het dorp voelt nu namelijk vrij triest en
leeg zonder deze grote groep.
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Hoe is het nu met…
Geschreven door Anne van Keulen
Het is een donderdagmiddag dat ik met Sam van
Gent heb afgesproken. Vanwege de huidige situatie,
de coronapandemie, leek het ons verstandiger om
elkaar op te bellen in plaats van te bezoeken. Sam
en ik waren tegelijk in Nes Ammim, in 2017/2018,
als vrijwilligers.
Als oude vrienden spreken we elkaar weer en ik
vroeg ook of Sam zijn mooie verhaal over zijn tijd in
Israël wilde delen met de lezers van dit magazine.
Dat wilde hij graag. Sam wilde in eerste instantie
naar Israël om zijn vermeende Joodse wortels
te onderzoeken, kijken of hij zich thuis voelde in
Israël. Hij ging er heen met de gedachte om een
mogelijke connectie te vinden met het jodendom en
de joodse staat. Aan het begin, nog onwetend over
de spirituele reis die er voor hem zat aan te komen,
bedacht hij wanneer het heel goed zou voelen, daar
ook te blijven en mogelijk Alijah te maken..
Bij zijn aankomst in Nes Ammim voelde Sam zich
al meteen op zijn plek. Hij viel in een ‘warm bad’
zegt hij, door de fijne vrijwilligersgroep en de
prachtige tuin, waar hij ultiem van kon genieten.
Voor zijn kamer bij de Six-doors groeide een
amethistkleurige Jacarandaboom: “Een ontzettend
mooie boom, ik voelde me gezegend dat die voor
mijn deur mocht bloeien.” Sam kon met open mond
door de tuin lopen; de Johannesbroodbomen, de
avocado plantage, de kruidentuin, de Sycamore
bij het regenboogbankje, het waren stuk voor stuk
pareltjes. Toen hij op een gegeven moment in de
tuin mocht werken kon hij zijn geluk niet op. Dat was
soms zwaar werk om bijvoorbeeld al de Agaves weg
te snijden. Hij kon er erg van genieten, zoals toen hij
de Oleander mocht snoeien.
De spirituele zoektocht van Sam ging ook gelijk van
start. Hij koestert nog alle mooie gesprekken die hij
heeft kunnen voeren over het geloof met vrijwilligers
van toen. De Bijbelstudies en de morning-prayers
gaven hem de mogelijkheid om heel bewust met
het geloof bezig te zijn. In Israël bezocht hij veel
Messiaanse kerken, maar die sloten uiteindelijk niet

Sam: “Deze foto is gemaakt op
het gelukkigste moment uit
mijn leven, net na mijn doop,
met de vrijwilligersgroep
bij het Meer van Galilea.”
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goed bij hem aan. Na veel gesprekken en discussies
gevoerd te hebben, wilde Sam zich uiteindelijk bij
de Lutherse gemeenschap aansluiten. Samen met
een andere vrijwilliger, Thiemo Weisenseel, heeft
hij zich toen laten dopen door Tobias Kriener in de
Jordaan. Alle vrijwilligers gingen mee en mochten
de dienst bijwonen. “Een van de mooiste dagen uit
mijn leven,” noemt hij het. “Ik kwam als zoeker, ik
heb wat gevonden en in Nederland kan ik hierop
voortbouwen.”
Niet alleen een richting in het geloof heeft Sam
kunnen ontdekken dankzij Nes Ammim, maar ook
zijn studierichting. Een vrijwilliger raadde hem de
studie ‘geestelijk verzorger’ aan. Dit klopte helemaal
met waar zijn interesses lagen. Sam werkte namelijk
al sinds zijn 18e met senioren in verpleeghuizen,
iets wat hij erg graag deed. Verschillende steden in
Nederland bieden die studie aan en Sam koos voor
de katholieke opleiding in Utrecht, omdat dat het
dichtst bij zijn woonplaats in Hoorn is.
Terug in Nederland ging hij direct op zoek naar een
gemeenschap die hem een soortgelijk gevoel van
verbondenheid zou geven. Hij had een Lutherse
kerk in Hoorn gevonden en werd daar lid. Het voelde
als een theologisch thuis, maar dat is het uiteindelijk toch niet geworden. Sam heeft sinds vorig jaar
november een weg richting het katholieke geloof
gevonden. Hij had het niet verwacht, maar het leek
wel een logische stap, aangezien hij al van jongs af
aan zich aangetrokken heeft gevoeld tot het roomskatholieke geloof, hoewel niemand in zijn directe
omgeving katholiek is. Sam probeert zijn roeping te
onderscheiden richting het katholiek priesterschap.
Nu Sam terug is, denkt hij nog vaak terug aan het fijne
gevoel om onderdeel te zijn van een gemeenschap,
wat hij daar erg sterk voelde. Hij mist Nes Ammim
nu, zelfs de eentonige klusjes, zoals het afwassen in
de spoelkeuken. Nes Ammim is volgens Sam echt
een aanrader voor als je je geloof wilt ontwikkelen,
een spirituele zoektocht wil doormaken. Maar hij
vindt dat ook een bezoek aan alleen de tuin dat al
waard is. Sam heeft een paar jaar terug zijn naam
veranderd. Sommigen zullen hem nog kennen als
Friso, maar Sam heeft voor deze nieuwe naam
gekozen vanwege de connectie die hij voelt met de
Bijbelse rechter en priester Samuel. Samuel werd
geroepen door God, maar herkende het eerst niet.
Sam identificeert zich daarom met hem. Hij probeert
ook uit te zoeken wat zijn roeping is.

Onopgeefbaar verbonden
gespreksnotitie over Kerk en Israël, Piet Warners
Met de brochure ‘Onopgeefbaar verbonden’ agendeert de Protestantse Raad voor Kerk en Israël het
gesprek over de ‘onopgeefbare verbondenheid met
het volk Israël’. Met deze uitdrukking verwoordt de
Kerkorde de bijzondere relatie van de Protestantse
Kerk in Nederland met het volk Israël.
Deze brochure (18 pagina’s) is gratis te downloaden:
https://www.protestantsekerk.nl/zoeken/
?q=onopgeefbaar+verbonden
Een goed initiatief van de Protestantse Raad, omdat
voor velen de kerkordelijke belijdenis vragen oproept.
Om even uw geheugen op te frissen - en voor ieder
die dit voor het eerst ziet:
Kerkorde:
Artikel I/1: De Protestantse Kerk in Nederland is
overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene
christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van
het Koninkrijk van God.
Artikel I/7: De kerk is geroepen gestalte te geven aan
haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Als Christusbelijdende geloofsgemeenschap zoekt zij
het gesprek met Israël inzake het verstaan van de
Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst
van het Koninkrijk van God.

volk bestaat uit Joden- en heidenchristenen. De
landbelofte vervalt daarmee.
2: Land.
Het tweede hoofdstukje gaat over de plaats van het
land. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de
volgende zaken aan de orde:
3. Messias/Christus.
4. Schuld en hoop.
5. Bijbel en verbond.
In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op Antisemitisme - die altijd weer dreigende oervorm van
discriminatie, die soms tot de meest ellendige
uitbarstingen komt.
Hoofdstuk 7 tenslotte merkt op dat de verbondenheid
met Israël uiteraard elke zondag aan de orde is en
niet beperkt is tot één Israëlzondag.
De brochure probeert met al deze zaken op een open
wijze om te gaan in een heldere taal zonder directief
te worden. Je kunt er mee in een open gesprek met
elkaar komen. Naar mijn mening is het een knap
stukje werk om in zo’n kort en overzichtelijk bestek
ongeveer alle zaken aan de orde te stellen die zo
fundamenteel zijn voor de Protestantse Kerk,
Bij het lezen ervan verzuchtte ondergetekende
(emeritus predikant van de PKN): was deze brochure
maar vele jaren eerder verschenen, dan had ik wel
geweten wat ik bij de eerstkomende gelegenheid als
kringwerk had kunnen doen!

Het eerste artikel is het meest principiële wat de
Protestantse Kerk wil zeggen over haar wortels:
Israël. Die oorsprong, waarmee zij voor altijd - dus
onopgeefbaar - verbonden is, kan zij nooit verloochenen en zij verplicht zich daaraan gestalte te
geven. Daar is deze gespreksnotitie een uiting van.
In zeven korte hoofdstukjes komen verschillende
thema’s aan de orde. Elk besloten met een aantal
vragen ter overdenking en met elkaar te bespreken
indien mogelijk. Hopelijk kan na de zomer kringwerk
weer gaan plaats vinden. Dan is deze kleine brochure
zeer geschikt, om niet te zeggen een ‘must’ omdat
het gaat over wortel en toekomst van kerk en Israël.
1.Volk.
Israël is het volk waarmee de Eeuwige begon, Israël
is het volk waar Jezus Christus uit voortkwam.
Eeuwenlang heeft de kerk gedacht dat zij in de plaats
van Israël is gekomen, zodat het volk Israël niet
meer van belang is. ‘Vervangingstheologie’ wordt
dat genoemd. Daarnaast is de ‘Vervullingstheologie’
in zwang gekomen. In Jezus Christus zijn alle beloften uit het Oude Testament vervuld, zodat Gods
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In Memoriam
Hans Vetterli (1938 – 2021)

Via Cor van der Spek hoorden we dat Hans Vetterli, de eerste Zwitser die samen met zijn zwangere vrouw
Ella, in Nes Ammim heeft gewoond, op 19 januari jl., 83 jaar oud, is overleden. Machteld de Goederen,
overleden oktober 2016, heeft in haar boek over de geschiedenis van Nes Ammim geschreven over het
eerste begin van Nes Ammim, waarin Hans en Ella Vetterli hun aandeel hebben gehad. Nadat het land was
gekocht van een Druzen sheik kwam de vraag ‘hoe verder?’ Aanvankelijk werd er geen bouwvergunning
afgegeven voor zelfs maar een paar barakken.
Er bleek een oude gewoonte te zijn, die terugging tot het Turkse Rijk en de tijd van het Britse mandaat: ‘elk
bouwsel waar een dak op zit, kan/mag niet verwijderd worden van het land waarop dat staat’. Zo ontstond
het voorstel om in Nazareth een oude bus te kopen en op Tweede Paasdag, 15 april 1963, werd deze bus
achter een vrachtauto vastgemaakt en naar Nes Ammim gereden. Daar aangekomen werden grote stenen
onder de assen van de bus geplaatst en de wielen en de stuurinrichting verwijderd.
Hans en Ella Vetterli, pas getrouwd en bezig met Ivriet leren op de oelpan, waren bereid om de eerste
bewoners van de bus te worden. Geen weg, geen water, geen stroom, geen telefoon, alleen die ene bus in
‘the middle of nowhere’ met alleen die ene familie! De eerste tijd werd de bus meer bewoonbaar gemaakt
en heel belangrijk, het land moest vrij gemaakt worden van grote en kleine stenen en alle onkruid en dicht,
manshoog struikgewas vol slangen en schorpioenen. Na enige tijd, toen Ella door de dokter niet meer het
zware werk van struikgewas verwijderen mocht doen, werd Machteld de Goederen door Shlomo Bezek,
een van de oprichters van Nes Ammim, gevraagd om te komen helpen in Nes Ammim. Zij verbleef bij de
Vetterli’s in de bus en schreef daar in haar boek een prachtig verhaal over! Tot twee weken voor de geboorte
van hun dochter Christine, het eerste Nes Ammim kind, op 28 augustus 1963 in Nazareth hebben zij, de
Vetterli’s en Machteld, in de bus gewoond.
Machteld ging daarna haar eigen weg elders in Israël. Na hun verblijf in Nazareth rond de bevalling woonden
de Vetterli’s vanaf oktober tot hun vertrek terug naar Zwitserland in voorjaar 1964 op een kamer in Regba,
de buurmoshav van Nes Ammim. Hans heeft zich in dat jaar vooral bezig gehouden met het bewaken van de
velden en het ruimen van stenen uit die velden. Daarnaast ontving de familie Vetterli veel belangstellenden
uit Israël en Europa, die Nes Ammim kwamen bezoeken.
Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.
Beatrice Hoffer
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De wekelijkse Nes Ammim
Zoom Talks
Sinds maart 2020 zijn er geen vrijwilligers meer in
Nes Ammim. Degenen die hier nog waren, moesten
vertrekken vanwege de coronapandemie.
Als tussenoplossing voor het studieprogramma
ontwikkelde studiebegeleider Tobias Kriener iets
om de verbinding met de Nes Ammim-gemeenschap in Europa en met onze partners hier in Israël
te behouden. Hij ontwikkelde de wekelijkse Zoom
Talks - op donderdagavond om 19.30 uur Centrale
Europese Tijd (20.30 uur Israëlische tijd).
Hierbij een overzicht voor Zoom Talks die eraan
komen:
4 maart: Een ander uitzicht over de grens, dit
keer naar Jordanië waar heel wat van onze vrijwilligers een bezoek brachten tijdens hun verblijf
in Nes Ammim. Andrea Hamarneh, Amman,
woont in Jordanië sinds 1995 toen ze trouwde met
een Jordaanse christen. Ze is bestuurslid van de
Duitse Lutherse Congregatie in Jordanië. Ze zal
ons vertellen over het leven in Jordanië tijdens de
pandemie.
11 maart: Amit Gilutz van B’Tselem, de bekende
Israëlische mensenrechtenorganisatie, over hun
recent gepubliceerde standpuntbepaling waarin
Israël een apartheidsstaat wordt genoemd. Wat
is de achtergrond van deze functie? Waarom is
de studie nu gepubliceerd? Wat hoopt B’Tselem
politiek te bereiken door deze zeer omstreden
verklaring af te leggen?
18 maart: Ran Ofen, eigenaar van de fietsenwinkel
in Shavei Tzion, zal ons vertellen hoe zijn bedrijf zich
het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. In Duitsland
was de fietsenindustrie een van de weinige
branches die floreerde tijdens de coronapandemie
omdat tijdens lockdown veel mensen de voordelen
en het plezier van fietsen ontdekten. Was er een
soortgelijk fenomeen in Israël? En wat zijn de

perspectieven voor fietsen in Israël in het algemeen
(infrastructuur, fietspaden, etc.)?
25 maart: Moshe Zimmermann, emeritus hoogleraar geschiedenis, zal ons de resultaten van
de Knesset-verkiezingen op 23 maart uitleggen:
Welke partijen hebben de Knesset gehaald? Wat is
hun programma en profiel? Wie zal waarschijnlijk
de volgende regering vormen? En wat betekent dit
alles voor de toekomst van Israël en zijn Palestijnse
buren?
Voor april staan de volgende onderwerpen op de
planning:
- Talk met een joods en een Arabisch-Palestijns lid
van de vrouwendialooggroep ‘Na'ima’.
- Met Rabbi Or Zohar over ‘Een jaar nadat de
pandemie toesloeg - hoe ik me ontwikkelde persoonlijk, professioneel, spiritueel.’
- Maaike Hoffer (een ‘kind van Nes Ammim’)
over haar dialoogwerk met Joodse en ArabischPalestijnse Israëli's op Cyprus.
U wordt van harte uitgenodigd om aan de Zoomgesprekken deel te nemen. Daarvoor hoeft u alleen
maar deze link in de taakbalk te typen, dezelfde
link voor alle gesprekken: https://us02web.zoom.
us/j/84684947814?pwd=b3RHU0xpV1cweXJPdzJP
V1VWb1hSdz09
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de gesprekken
direct te volgen, de meeste gesprekken worden
opgenomen en kunnen later worden teruggekeken
op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/Nes.Ammim.International
U kunt dan uiteraard niet meepraten of vragen
stellen.
Voor het gebruik van Zoom verwijzen wij u naar ons
vorige nummer.
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Heropening Hotel
Nes Ammim in maart 2021

Ik kan niet geloven dat er inmiddels een jaar
voorbij is en dat het 2021 is! Ik check mezelf nog
steeds elke keer, bang dat ik het mis heb.
Vorig jaar zouden we in maart een geweldig
grote groep gasten moeten hebben in de drukke
Pesachperiode, maar toen kregen we het nieuws
dat Israël op slot ging - alles werd geannuleerd.
Sinds die maand maart in 2020 hebben we helaas
weer twee zeer lange lockdowns achter de rug.
Sinds twee weken zijn we nu langzaam aan het
afbouwen van lockdown. Alle stappen terug gaan
langzaam, niet alles wordt tegelijk vrijgegeven.
De hotels zijn pas een paar dagen geleden
heropend, maar deze mogen nog alleen onder
zeer strenge regels open, bijvoorbeeld zonder
maaltijden in de Dining hall. De heropening is
daardoor niet eenvoudig. Het hotel is zes maanden
dicht geweest en al die tijd liep er geen water door
de leidingen, de koelkasten waren losgekoppeld,
enzovoort. Hierdoor hebben veel dingen de nodige
controles nodig. We hopen dat alles blijft werken
nu we weer kunnen beginnen, want op dit moment
willen we liever geen geld daarin investeren.
Bovendien moeten we alle kamers schoonmaken,
ze ventileren en op vochtschade controleren.
Het moeilijkste van alles is dat we bijna geen
medewerkers hebben en helaas ook geen
vrijwilligers, we moeten alles met de huidige staf,
een kleine groep, redden.
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De vaste hotelgasten vragen naar de vrijwilligers
en wanneer ze weer terugkomen, want ze missen
die sfeer die zij in het dorp brachten. Van veel
werknemers moesten we toentertijd helaas afscheid nemen, maar nu we hen vragen om terug
te komen, zijn zij ondanks hun wensen om weer
aan het werk te gaan, toch vaak bang voor nog een
lockdown en kunnen daardoor niet besluiten om
terug te komen.
Dit jaar had een geweldig jaar voor het hotel
moeten zijn, met veel groepsreizen uit het buitenland. Noodgedwongen hebben bijna alle groepen
hun reizen uitgesteld naar 2022, dus bijna alle
hotelgasten dit jaar zullen lokale gasten zijn.
Tijdens de lockdown was de familie Fox, naast de
familie Kriener, de enige die in Nes Ammim bleef
en zij zorgden voor Nes Ammim, zoals het herstel
van de faciliteiten, tuinieren en het gras maaien.
We hopen en bidden dat de vrijwilligers snel terug
zullen komen naar Nes Ammim en dat we genoeg
gasten zullen hebben.
Alle lezers wens ik dat u veilig en gezond bent en
blijft.

Geschreven door:
Rima Volinsky en de staf van Nes Ammim

Vacatures
Het Nederlandse bestuur van Nes Ammim zoekt
versterking! Draag bij aan onze missie en geef een
beetje van uw tijd cadeau. U krijgt er veel voor terug!
Wij zoeken:

(Eind)redacteur magazine
Heeft u een vlotte én correcte schrijfstijl? Lijkt
het u leuk om verhalen vanuit Israel te (her)
schrijven en/of te redigeren voor het magazine
van Nes Ammim? Dan zoeken we u. Vier keer
per jaar informeren we onze donateurs met een
verrassend en mooi magazine. Als (eind)redacteur levert u een belangrijke bijdrage bij het bedenken en ophalen van de inhoud hiervoor.

U werkt in een team van enthousiaste vrijwilligers,
o.a. in Israël en u schakelt met de vormgever. Met
het magazine levert u een belangrijke bijdrage
aan de missie van Nes Ammim. Meer weten?
Geinteresseerd? Stuur dan een mailtje naar Gerard
Geitenbeek, g.geitenbeek@gmail.com

Voorzitter - eind 2021
Onze huidige voorzitter Gerard Geitenbeek gaat
na een verdienstelijke periode van 16 jaar stoppen
met het bestuurswerk en daarmee als voorzitter.
In het volgende magazine zullen we meer aandacht
besteden aan het functieprofiel. Denkt u alvast na:
is het iets voor u of misschien kent u iemand?

Financiën-verantwoording
Rond Magazine 4/2020, voor Nes Ammim Nederland zelf, is in de periode van 1 december 2020
tot 28 februari 2021 € 11.500 binnengekomen.
Daarnaast hebben we in de afgelopen drie maanden, van 1 december 2020 tot 28 februari 2021
vanuit diaconieën giften gekregen voor een totaalbedrag van € 3.350, waaronder een gift uit
Groningen/Haren van € 1.000 en een bedrag van € 500 uit Scheveningen.
Wij danken alle gevers heel hartelijk voor hun donaties in deze periode tot 28 februari 2021.

Magazine 1/2021 ten behoeve van Nes Ammim Nederland zelf
Zoals al jaren gebruikelijk is, is de opbrengst van dit magazine bestemd ter dekking van de
onkosten voor het opmaken, drukken en verzenden van de vier magazines die we in 2021 hopen
uit te geven.
Naast de genoemde onkosten zit er veel vrijwilligerswerk in, zowel in Nes Ammim Israël maar
vooral ook van de redactie van het magazine in Nederland. Zeker nu er nog geen vrijwilligers in
Nes Ammim zijn buiten de familie Fox en de familie Kriener. We proberen nog steeds de bijdrage
op € 25 te houden, onzes inziens een redelijk bedrag maar het kost ons moeite.
Ook vorig jaar hebben we u laten weten wat we met het magazine beogen: informeren wat er met
uw bijdrages gebeurt, zoals bijv. door verslagen van dialoogbijeenkomsten en studietrips in Nes
Ammim, dat laatste hopelijk weer vanaf het 2e halfjaar van 2021.
We hopen dat u dit jaar ook weer gul wilt bijdragen aan het magazine. Wij van onze kant hopen er
dit jaar weer vier bijzondere magazines van te maken.
U kunt uw bijdrage, minimaal € 25, overmaken op ING-rekening NL51INGB0000055556 of op
NL42TRIO0197769187 onder vermelding ‘donatie magazine 2021’.
Deze omschrijving zal ook op onze acceptgiro komen te staan, mocht u daarvan gebruik maken.
Begin april zal ook de jaarlijkse eenmalige incasso worden geïnd, waar een aantal donateurs ons
hun machtiging voor hebben gegeven.
Van harte aanbevolen.
Peter Hoffer, Penningmeester
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‘NES AMMIM
WAS VOOR MIJ
ÉÉN GROTE
ONTDEKKINGSREIS!’
- Anne, 22 jaar

+ Avontuur
WONEN EN WERKEN IN EEN
LEEFGEMEENSCHAP IN ISRAËL?
CHECK NESAMMIM.NL VOOR DE VACATURES

WELKOM
VANAF
FEBRUARI!

