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Voorwoord

Inleiding

Op 11 april 2008 nam de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
de nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het
Midden-Oosten’ aan. Deze nota was het resultaat van een uitgebreide discussie in twee
synodezittingen, in november 2007 en april 2008.

U kunt op verschillende manieren met het materiaal in deze handreiking aan de slag
gaan.

De nota wil een bijdrage zijn tot de meningsvorming in de Protestantse Kerk.
Tegelijk biedt de nota een beleidsmatig kader voor het optreden van de kerk in het
publieke debat en het werk van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

U kunt de nota ook bestellen bij het secretariaat van de synode; de verzendkosten
bedragen € 4,50. Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk van het
Protestants Landelijk Dienstencentrum, tel. (030) 880 18 80 of servicedesk@pkn.nl

Om gemeenten de gelegenheid te geven kennis te nemen van deze nota en hen
behulpzaam te zijn om erover in gesprek te gaan, is nu deze handreiking bij de nota
verschenen.

Algemeen
Welke vorm u ook kiest, het is goed om er rekening mee te houden dat het onderwerp
hevige emoties kan oproepen.
Door iedereen in de ik-vorm te laten spreken wordt het massieve, leerstellige beperkt,
en ontstaat er ruimte om mensen ook over het waarom van hun ervaringen te laten
vertellen.
Wie persoonlijk geraakt wordt door de thematiek heeft daar vaak een autobiografische
betrokkenheid bij, van oorlogsherinneringen aan Joodse onderduikers, tot bepaalde
ervaringen met Joden en/of Palestijnen in Israël of Palestina.

We hopen dat de nota daadwerkelijk door veel gemeenten, kerkenraden en
werkgroepen gelezen en besproken wordt, want een dergelijk actueel maar ook bijbels
onderwerp verdient een goede aandacht van ons als kerk.

Een aantal tips
1.
Hoe de opzet van een avond ook is, zorg dat de deelnemers altijd in de ikvorm spreken. Dit voorkomt dat er een halfbewuste sfeer van ‘wij’ tegenover
‘zij’ ontstaat.
2.
Zorg ervoor dat mensen elkaar uit laten spreken.
3.
De gespreksleider probeert aan het eind van de avond de punten van
overeenstemming en verschil duidelijk te verwoorden. Hiermee kunnen
discussies worden afgerond. Overeenstemming is niet altijd nodig, maar wel
de erkenning van wat dan de overeenstemming of het verschil is.
4.
Weet als gespreksleider wat wel of niet op de avond aan de orde komt en wat
wellicht op een later moment besproken moet worden. Zo kunt u goed vragen
'parkeren' en de discussie rond het onderwerp bewaken.

H. Feenstra,
Directeur Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Gesprekshandreiking – Het Israëlisch-Palestijns conflict

De nota
De nota kunt u als PDF-bestand downloaden van onze website,
www.pkn.nl > Bestuur en organisatie > Generale synode > Synodale rapporten
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Opzet voor bespreking

Opzet voor bespreking

1. In de classisvergadering
of in het werkverband van predikanten

2. In de kerkenraad
Vraag u eerst af wat de reden is dat de kerkenraad zich met dit onderwerp wil
bezighouden. Bepaal daarna welke van de aangeboden suggesties daar het beste bij
past. Is er een aanleiding in de vorm van bijvoorbeeld een bezinning rond de
Israëlzondag, een interactief contact met een Israëlische of Palestijnse partner, of rond
oecumenische contacten? Moeten er besluiten worden genomen? Hoeveel tijd hebt u
ter beschikking voor de bespreking van dit onderwerp? Een deel van uw vergadering of
langer?

Voor een classis of werkverband is het een goed idee om een spreker uit te nodigen.
Via de Servicedesk van de Protestantse Kerk is een sprekerslijst op te vragen. Voor
meer informatie hierover, zie blz. 19.
Zorg dat er voldoende tijd is voor gedachtewisseling, gesprek (al of niet in kleine
groepen, al of niet met behulp van een selectie van de gespreksvragen hieronder) en
voor een plenaire terugkoppeling.

Vraag de kerkenraadsleden om de nota van tevoren te lezen en van vraagtekens en
uitroeptekens te voorzien. Vraagtekens bij wat niet begrepen wordt, of waar men het niet
mee eens is, uitroeptekens bij iets dat opvalt, wat (grote) instemming heeft of wat indruk
maakt of extra relevantie heeft.

Vraag de deelnemers aan de bijeenkomst van tevoren de nota te lezen en deze van
uitroeptekens en vraagtekens te voorzien, om te markeren waarbij men vragen heeft,
waarmee men instemt of juist niet, wat extra relevant geacht wordt, enz.

Vraag iemand met ervaring een introductie te komen geven rond het thema. Een
sprekerslijst is op te vragen via de Servicedesk van de Protestantse Kerk. Voor meer
informatie zie blz. 19. Wellicht kan ook de gemeenteadviseur in uw regio iemand uit het
regionale Kerk en Israëlnetwerk of ZWO-netwerk of een andere ervaren spreker
aanbevelen. Uw gemeenteadviseur kunt u bereiken via (030) 880 18 80 of
servicedesk@pkn.nl.
Voer een ‘stille wand’-discussie over het voor uw kerkenraad meest aangelegen punt
waarover een besluit moet worden genomen. Hiervoor zijn een of meer flap-overs nodig
en een aantal gekleurde schrijfstiften. Schrijf een stelling op een flap-over. Laat de
deelnemers op deze of een andere flap-over hierover schriftelijk met elkaar in discussie
gaan.
Meerdere mensen kunnen tegelijkertijd iets opschrijven, maar er wordt tijdens dit
schrijven niet gepraat. Spreek een tijd af voor deze activiteit en voor de nabespreking
waarbij de grote lijnen, de punten van overeenkomst en verschil aan de orde kunnen
komen.

Gesprekshandreiking – Het Israëlisch-Palestijns conflict
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Opzet voor een bespreking in één avond

Opzet voor een bespreking in drie avonden

Wanneer u 2,5 uur beschikbaar hebt voor de bespreking van de nota, kunt u gebruik
maken van één van de eerder genoemde mogelijkheden.
Ook kunt u een combinatie maken voor een bespreking op 3 avonden, aan de hand van
de suggesties die hierna gegeven worden.

Voor een opzet in drie avonden zijn verschillende benaderingen mogelijk.
We gaan ervan uit dat alle deelnemers op de eerste avond de hele tekst van de
synodale nota krijgen uitgereikt. Deze is dan nog niet van tevoren gelezen.

Bijvoorbeeld:
•
•
•

Avond 1: gespreksvraag 1 en de ‘stille wand’-discussie met vraag 4 en 5.
Avond 2: gespreksvraag 3.
Avond 3: gespreksvraag 5 (over Palestijnse christenen).

Voorbereiding
• Het is prettig als de deelnemers van tevoren al een beetje van de nota hebben
kunnen kennisnemen. Het is nog niet nodig dat zij voor de eerste avond delen
uit de nota hebben gelezen.
• Het is noodzakelijk dat de deelnemers op de eerste bijeenkomst over een
exemplaar van de nota kunnen beschikken.
• Voor alle avonden zijn flap-over, stiften en plakband nodig.

U kunt eventueel afsluiten met de 'open stoel-discussie’ van de derde avond.
Uiteraard kunt u ook zelf een selectie maken uit de aangeboden vragen.

Gesprekshandreiking – Het Israëlisch-Palestijns conflict

Na de eerste avond leest men de eerste drie hoofdstukken (tot en met blz. 34).
Na de tweede avond leest men de laatste twee hoofdstukken. Het gaat er op deze drie
avonden niet om 'gelijk te krijgen'. Het gaat er vooral om dat we, waar we ook staan, oog
krijgen voor de beide partijen, hun angsten en hun pijn.
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Eerste avond: Bijbel, geschiedenis en actualiteit

Gespreksvraag 1
Als u de naam Israël hoort, wat is dan uw eerste associatie?

Opening
Psalm 126. Deze psalm wordt op de sjabbat aan het begin van het gebed na de maaltijd
gelezen. Verlossing wordt getekend als het einde van de ballingschap.

Stap 2: Schets van de situatie van het Midden-Oosten (vgl. hoofdstuk 2)
In dit hoofdstuk wordt kort de geschiedenis van het conflict beschreven, als ook de
kaders van het internationaal recht, de rol van religie in het conflict, de positie van
christenen en de islam daarin. Aan het begin van dit hoofdstuk wordt opgemerkt dat
objectieve geschiedschrijving niet bestaat. Het maakt ongetwijfeld verschil of een
Palestijn de geschiedenis beschrijft van de stichting van de staat Israël of een Joodse
Israëli. De Palestijn heeft misschien huis en haard moeten ontvluchten en nooit terug
kunnen keren. De Joodse Israëli heeft misschien de Sjoa overleefd en hier een nieuw
thuis gevonden. Immers: ‘Geschiedenis is beleefde geschiedenis.’ (blz. 8) Voor ons gaat
het erom dat we die twee verhalen naast elkaar kunnen beluisteren en ze ieder op
waarde kunnen schatten.

Stap 1: Inleiding
In de inleiding van de nota (op blz. 5 halverwege) wordt gesteld dat de verheviging van
het Israëlisch-Palestijns conflict met het uitbreken van de tweede Intifada (september
2000) de zorg van de Protestantse Kerk in Nederland heeft doen toenemen.
De eerste buitenlandse delegatie van de nieuwe Protestantse Kerk in 2004 ging dan ook
naar het Midden-Oosten: naar Libanon, de Palestijnse gebieden en naar Israël. Een
beter doordachte afstemming van activiteiten en meningsvorming bleek nodig. De nota
zegt daarover het volgende (op blz. 6):

Lezen
De voorlaatste alinea van blz. 8 (Het ging in het Zionisme oorspronkelijk primair om…)
tot en met de eerste alinea van blz. 9 (eindigend met: …hun heil te zoeken in Israël of in
het Westen.’)

‘Ook deze notitie wil primair binnen de Protestantse Kerk in Nederland de
meningsvorming bevorderen over vragen waarbij velen zich - zij het op heel
verschillende manieren - intens betrokken weten.
Daarin gaat het in wezen om twee vragencomplexen die op elkaar betrokken
dienen te worden.
Enerzijds is er een kerkelijk en belijdend aspect. De relatie van de kerk tot het
volk Israël staat onder het voorteken van de roeping van de Protestantse Kerk
in Nederland ‘gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met
het volk Israël’ (art. I lid 7 KO).
Anderzijds is er het gegeven dat wij voortdurend geconfronteerd worden met
berichten en beelden uit het Midden-Oosten die vragen om heldere keuzes
voor mensen die in de knel raken… De relatie tot het Palestijnse volk werd in
de vorige beleidsnotitie primair, en feitelijk exclusief, gesteld onder het voorteken
van de diaconale opdracht van de kerk, de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid. Ook hierbij zijn vragen te stellen, vanuit een nieuwe bezinning
op de betekenis van de oecumenische relatie met de christen-Palestijnen en
breder, de kerken in het Midden-Oosten.
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Gespreksvraag 2
Kunt u zich voorstellen dat wat voor de ene partij in 1948/9 de onafhankelijkheid
betekende voor de andere partij de naqba (catastrofe) ging heten?
Gespreksvraag 3
Kent u persoonlijke verhalen van Palestijnse of Joodse kant uit deze periode,
bijvoorbeeld uit ontmoetingen of uit wat u gelezen heeft? Kunt u die aan elkaar vertellen
zonder zich in absolute zin met een van beide partijen te identificeren?
Stap 3: In het spanningsveld van Bijbel, geschiedenis en actualiteit
Voorlezen blz. 35, eerste alinea:
‘In de discussie binnen de kerk rond de verhouding van Joden en Palestijnen spelen
bijbelse noties en vaak ook specifieke bijbelteksten een grote rol. Dat is gegeven
met het kerkzijn: de kerk oriënteert zich steeds weer naar vermogen op het Woord
van God. Juist daarom maakt deze thematiek ook steeds weer duidelijk dat binnen
de kerk zeer verschillende leeswijzen opgeld doen. Over het gewicht van
oudtestamentische dan wel nieuwtestamentische beloften, van profetische
visioenen en apostolische vermaningen lopen de meningen snel uiteen.’
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Stille wanddiscussie
Schrijf de stellingen die hieronder volgen op 4 flap-overs. Laat de mensen in stilte
eronder schrijven waarom ze dit een goede (of minder goede) duiding vinden. Hierdoor
komt aan het licht welk belang de deelnemers hechten aan Bijbel, nabijbelse
geschiedenis en actualiteit.
Inleiding
De stichting van de staat Israël kan door de kerk zowel politiek als theologisch geduid
worden. Door welke van de volgende duidingen voelt u zich het meest aangesproken
(een combinatie is ook mogelijk!):
Stellingen
1.
De terugkeer van het volk Israël naar het land van belofte is een inlossing van
bijbelse profetieën.
2.

De erkenning van de staat Israël door de Verenigde Naties in 1948 was
(evenals het door hen goedgekeurde Delingsplan van 1947!) de uiting van een
historische verplichting van de gemeenschap der volken tegenover het Joodse
volk na de genocide op dit volk in Europa onder Hitler.

3.

De stichting van de staat Israël was de vervulling van het streven naar
nationale zelfbeschikking van het Joodse volk, zoals dat in het Zionisme voor
het eerst openbaar geworden was.

4.

De staat Israël is de hedendaagse vormgeving van de bijbelse verbinding
tussen volk Israël en land Israël. Dit is een verbinding die Israël niet zelf
gezocht heeft, maar die berust op Gods belofte en Gods opdracht.

Gespreksvraag 4
De stichting van de staat Israël staat haaks op het streven naar nationale
zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Denkt u dat een territoriaal compromis tussen
beide volken mogelijk is? Waarom wel of niet?
Gespreksvraag 5
Zo lang er geen territoriaal compromis bereikt is en het conflict voortduurt, welke
bescheiden bijdrage kan de kerk volgens u dan leveren om aan haar beide kerkordelijke
roepingen (nl. I,7 KO: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël en X,2 de
dienst der barmhartigheid en gerechtigheid) gehoor te geven?
Gespreksvraag 6
In Israël en de Palestijnse gebieden bevinden zich 'heilige plaatsen': plekken die
betekenis hebben voor Jodendom, christendom en islam. Soms voor alle drie, soms
voor een of twee van de godsdiensten. Voorbeelden zijn Jeruzalem, Betlehem en
Kapernaüm.
Is dit een reden voor u om zich om het welzijn van deze plaatsen en haar inwoners meer
te bekommeren dan om andere plaatsen op aarde? Waarom wel of niet?
Gespreksvraag 7
Verbondenheid staat in een spanningsveld van Bijbel en geschiedenis. Hoe koppelt u dit
aan de actualiteit?
Gespreksvraag 8
Welke aanknopingspunten biedt de discussie u voor het bepalen van een visie op het
Israëlisch-Palestijns conflict?

Voor de gespreksleider bij stelling 4
Deze interpretatie suggereert niet dat de politiek van deze staat boven onze kritiek
verheven zou zijn. Als lid van de gemeenschap der volken heeft Israël zich aan de
internationale rechtsorde van deze gemeenschap verbonden en is daarop
aanspreekbaar. Probleem is echter dat dit volk meer en andere vijandschappen blijkt te
hebben dan andere volken.

Afsluiting
Laat de gespreksleider de punten van overeenkomst en verschil die deze avond naar
voren zijn gekomen kort samenvatten om zo de discussie van deze avond af te ronden.
Huiswerk
Voor een goede voorbereiding op de volgende avond is het goed als de deelnemers de
eerste drie hoofdstukken van de nota lezen, blz. 1-34.

Hierna kunt u met elkaar in gesprek gaan aan de hand van de volgende vragen:

Gesprekshandreiking – Het Israëlisch-Palestijns conflict
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Tweede avond: De praktijk van de kerk

Gespreksvraag 3
Op welke manier kan het belijdende Israëlartikel uit de kerkorde (over ’de roeping tot het
gestalte geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël') in de kerkorde
invloed hebben op het beleid van Kerk in Actie in Israël en de Palestijnse gebieden?
Hebt u ideeën?

Opening
Genesis 13:2-9. Hieruit blijkt dat het land gedeeld kan worden tussen familieleden die
inzien dat de weidegronden voor beide clans gezamenlijk te krap zijn geworden.
Stap 1
De eerste tien minuten kan kort worden teruggekoppeld naar de eerste avond. Ook
kunnen vragen over het gelezene (de eerste twee hoofdstukken van de nota) behandeld
worden. Belangrijke discussievragen kunnen worden `geparkeerd` en worden bewaard
voor na de pauze of voor de derde avond.
Stap 2
Laat ieder voor zichzelf schriftelijk de volgende drie zinnen afmaken:
•
•
•

Stap 5
Lees met elkaar de alinea die begint op de helft van blz. 21 ('De kerken in het MiddenOosten...')
Gespreksvraag 4
Uit oecumenische contacten blijkt dus dat Palestijnse christenen nogal teleurgesteld zijn
over onze westerse interpretatie van hun strijd om gerechtigheid. Kunt u hierop
reageren? Hoe verhoudt u zich als christen tot deze medechristenen?
Afsluiting
Laat de gespreksleider de punten van overeenkomst en verschil die deze avond naar
voren zijn gekomen kort samenvatten om zo de discussie van deze avond af te ronden.

Diaconaat is voor mij …
Oecumene is voor mij …
De relatie met volk Israël is voor mij …

Huiswerk
Voor een goede voorbereiding op de volgende avond is het prettig als de deelnemers de
laatste twee hoofdstukken van de nota lezen, blz. 35-59.

Bespreek hierna in kleine groepjes de zinnen die geformuleerd zijn. Laat iedereen zo
nodig aan de anderen kort uitleggen hoe hij/zij tot deze zin is gekomen.
Stap 3
Lees met elkaar de tweede alinea van 3.2 op pagina 30 (‘Daarbij ... erkend gevoeld’).
Gespreksvraag 1
Is er voor de kerk verschil tussen Oost-Timor, Ambon, Noord-Ierland enerzijds en IsraëlPalestina anderzijds? Waarom wel of niet?
Maakt u zelf een verschil? Waarom wel of niet?
Stap 4
Lees het einde van 3.2 op pagina 32 ‘Vanuit haar oecumenische roeping .... uit te
voeren.’
Gespreksvraag 2
In deze alinea wordt de diaconale roeping van de kerk uitgewerkt als 1) dienst van
verzoening en gemeenschap; 2) dienst van gerechtigheid; 3) dienst van barmhartigheid.
Wie ziet u als doelgroep voor elk van deze diensten? Waarom? En wat is uw eigen rol
hierin?
Gesprekshandreiking – Het Israëlisch-Palestijns conflict
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Derde avond: Kerkelijk beleid in verbondenheid
Opening
Romeinen 11: 25-29. Deze tekst gaat over de bekering van de heidenen en het behoud
van Israël.

Gespreksvraag 6
Hoe definieert u na afloop van deze discussie verbondenheid met:
• het volk Israël;
• de Palestijnse christenen;
• de inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden;
• de medemens?

Stap 1
U kunt nu de vragen oppakken die de vorige avonden zijn blijven liggen. Informatieve
vragen worden voor zover mogelijk meteen beantwoord. Inhoudelijke vragen kunt u
inventariseren, zodat duidelijk wordt waar de deelnemers het liefst over door willen
praten. Kijk ook in hoeverre deze vragen al eerder aan de orde/besproken zijn of in
hoeverre zij in onderstaande vragen aan de orde komen.

Stap 3
Laat iedere deelnemer in stilte nadenken over de volgende zin en deze voor zichzelf
afmaken:

Stap 2
Maak uit onderstaande vragen eventueel een keuze, als de tijd u daartoe dwingt.

Formuleer hiertoe een zo concreet mogelijke opdracht of project.

'De belangrijkste bijdrage van de Protestantse Kerk in Nederland aan vrede tussen
Israël en de Palestijnen zou kunnen zijn …'

Gespreksvraag 1
In de nota wordt gesproken over de waardering van het internationaal recht als kader
voor een politieke oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict (paragraaf 4.2). Hoe
kijkt u aan tegen de positief-kritische wijze waarop in de nota gesproken wordt over het
belang van het internationaal recht?
Gespreksvraag 2
Hoe is voor u het huidige vredesproces in Israël en de Palestijnse gebieden verbonden
met de bijbelse droom van recht en gerechtigheid?
Gespreksvraag 3
Hoe kijkt u aan tegen de situatie in het Midden-Oosten vanuit de relatie met de
Palestijnse christenen en kerken in het Midden-Oosten?
Gespreksvraag 4
Op verschillende plaatsen in de nota wordt gesproken over de islam (in het bijzonder
blz. 22-23 en paragraaf 5.3.4, blz. 57). Spelen moslims voor u wel of geen rol in de
verbondenheid van de kerk met de situatie in het Midden-Oosten? Waarom wel of niet?

‘Open stoel’-discussie
Plaats vervolgens drie stoelen in het midden van uw kring (of vooraan, als u niet in een
kringopstelling zit). Vraag twee mensen plaats te nemen op die stoelen, hun antwoord
op bovenstaande vraag voor te lezen en toe te lichten en er met elkaar over in gesprek
te gaan. Ieder die een bijdrage aan het gesprek wil leveren mag dit doen, mits hij/zij op
de vrije stoel gaat zitten. Een van de twee anderen vertrekt dan, zodat steeds een stoel
vrij is voor een nieuwe gesprekspartner.
Het kan zinvol zijn de gegeven antwoorden te vergelijken met de in paragraaf 5.3
geformuleerde consequenties voor beleid.
Afsluiting
De gespreksleider formuleert aan het eind wederom de punten van overeenstemming
en verschil. Als er besluiten moeten worden genomen, dan dient daar ruim de tijd voor
zijn.
Het kan ook zijn dat er behoefte bestaat aan een neerslag van het gesprek, dan wel
bepaalde concrete punten door te geven aan hogere gremia of contact op te nemen met
een gemeenteadviseur. Maak in dat geval heldere afspraken wie dat gaat doen en
namens wie een en ander verstuurd wordt.

Gespreksvraag 5
Lees met elkaar de paragraaf 'bruggen bouwen' in hoofdstuk 5.1 (blz. 53-54). U zou
deze paragraaf als een basisconclusie van de hele nota kunnen gelezen. Bent u het met
het beschrevene eens? Waarom wel of niet?
Gesprekshandreiking – Het Israëlisch-Palestijns conflict
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Verder lezen

Verklarende woordenlijst

In deze literatuurlijst geven we enkele suggesties voor wie zich verder wil verdiepen.
Ook hier geldt dat het goed is om van meerdere publicaties kennis te nemen, om een
beter beeld te krijgen van de situatie.

Naqba: Arabisch voor ´catastrofe´. Aanduiding voor de gebeurtenissen in het Britse
Mandaatgebied Palestina toen daar in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen en de
Arabische bewoners en buurlanden tot de aanval overgingen, met alle gevolgen van
dien (oorlog, verwoesting, ontstaan van het Palestijnse vluchtelingenprobleem, andere
wapenstilstandsgrenzen dan eerder internationaal voorgesteld, enz.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naim Ateek, Recht en gerechtigheid. Een Palestijnse bevrijdingstheologie,
Meinema 2000.
Elias Chacour, Kinderen van één vader, St. Gezamenlijke Missiepubliciteit
1987.
Els van Diggele, Een volk dat alleen woont. De strijd om de joodse identiteit
van de staat Israël. Ten Have, Baarn 2000.
Els van Diggele, Heilige ruzies. Christenen in Israël. Athenaeum, Polak en van
Gennep, 2007.
El Fassed, Niet iedereen kan stenen gooien, Nieuwland 2008.
David Grossman, Vriend of vijand. Over joden en Arabieren in Israël.
Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen 1993.
Joris Luyendijk, Het zijn net mensen, Podium 2006.
Susan Nathan, De andere kant van Israël, Archipel 2005.
Amos Oz, Hoe genees je een fanaticus? De Bezige Bij, 2006.
Sandy Tolan, De citroenboom, Meulenhoff 2007.
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Oecumene: Grieks voor: de bewoonde (wereld). Het contact tussen de verschillende
christelijke kerken en hun leden.
Sjoa: Hebreeuws voor ´catastrofe'. Aanduiding voor de miljoenenmoord op het Joodse
volk tijdens de Tweede Wereldoorlog onder het naziregime.
Zionisme: het politieke streven naar een eigen staat voor het Joodse volk. Begonnen in
tsaristisch Rusland eind 19e eeuw als reactie op het antisemitisme daar, kreeg het voor
het eerst een breed draagvlak door toedoen van Theodor Herzl, met het eerste
Zionistische Congres te Bazel (1896).
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Sprekers en informatie
Meer informatie over het werk van Kerk & Israël en Kerk in Actie vindt u op de
websites
• www.pkn.nl/kerk&israel
• www.kerkinactie.nl
Hier treft u ook verwijzingen aan naar andere websites in Nederland, Israël en de
Palestijnse gebieden.
Een sprekerslijst is op te vragen via de Servicedesk van de Protestantse Kerk:
tel. (030) 880 18 80 of servicedesk@pkn.nl.
Wellicht kan ook de gemeenteadviseur in uw regio iemand uit het regionale Kerk en
Israëlnetwerk of ZWO-netwerk of een andere ervaren spreker aanbevelen. Uw
gemeenteadviseur kunt u bereiken via (030) 880 18 80 of servicedesk@pkn.nl.
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