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tot deze zaken op onze mening zit te 
wachten. Het is voor ons ook niet zo 
eenvoudig om in dit blad allerlei actuele 
zaken door te geven: omdat er meestal 
minstens vier weken tijd zit tussen het 
signaleren van bepaalde zaken of het 
schrijven daarover én het verschijnen 
van dit blad, kan er zomaar weer een 
wijziging optreden. Vandaar onze terug-
houdendheid aangaande militaire of 
politieke zaken. Dat neemt niet weg dat, 
juist met het oog op deze actualiteit, ons 
gebed om ‘vrede over Israël’ niet mag 
verslappen.

Visiedocument

Als derde en laatste punt wil ik graag 
melding maken van het feit dat we bin-
nen ons deputaatschap hard werken aan 
een ‘visiedocument’. Er is een tiental 
‘stellingen’ geformuleerd die elk voor-
zien worden van een toelichting. Het is 
ons voornemen het resultaat daarvan 
in de loop van dit jaar aan de kerken 
toe te zenden. We hopen dat daarmee 
onze visie en doelstelling helder worden 
en mee mogen werken aan verdiepte 
betrokkenheid bij de altijd boeiende 
relatie Kerk en Israël.

Zondag 7 maart 2009 was voor Nes 
Ammim een bijzondere dag. Op die dag 
werd namelijk het predikantenechtpaar 
ds. Annemarie van Andel en ds. Frans 
van der Sar door de synodepreses van 
de PKN bevestigd tot predikanten met 
een bijzondere opdracht. In de komende 
drie jaar zijn zij verantwoordelijk voor 
respectievelijk de geestelijke verzorging 
van de christelijke gemeenschap van Nes 
Ammim en het werk van het ‘Centrum 
voor Ontmoeting en Dialoog’. Beide 
zaken zijn zeer belangrijk. 
In Nes Ammim wonen en werken 
tientallen christenen uit verschillende 
landen. Sommigen voor een aantal 
jaren, anderen voor een aantal maanden 
(de ‘vutters’) en weer anderen voor een 
jaar. Allen dragen een steentje bij aan 
het ideaal van Nes Ammim (‘Banier 
der volken’), namelijk het vormgeven 
van christelijke presentie in Israël. Een 

jaar of vijftien na de verschrikkelijke 
Jodenvervolging tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is het dorp-bedrijf Nes 
Ammim opgericht met de bedoeling 
een teken van solidariteit te zijn voor de 
Joodse overlevenden van de Holocaust. 
Vele duizenden hebben als vrijwilliger 
gewerkt in de rozenkwekerij, de avoca-
doplantage, het guesthouse, enz. Op dit 
moment werken er zo’n veertig mensen 
in Nes Ammim. Het is belangrijk dat zij 
pastorale zorg kunnen krijgen. Na het 
vertrek van ds. Simon Schoon is dat een 
aantal jaren gebeurd door gastpredikan-
ten. Nu heeft Nes Ammim dus weer een 
eigen predikant in de persoon van ds. 
Van Andel.
Ds. Van der Sar zal zich vooral inzetten 
voor bemiddeling en facilitering van 
de dialoog. Nes Ammim wil op diverse 
manieren een ontmoetingsplaats zijn. 
Vele jaren ging de meeste aandacht 
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Voor legaten en schenkingen 

kunt u contact opnemen met de 

penningmeester;  hij geeft ook gaarne 

informatie over diverse aan te bevelen 
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uit naar de ontmoeting van christenen 
met het Jodendom zoals zich dat in de 
staat Israël manifesteert. Intussen is 
vooral door de veranderde situatie in het 
Midden-Oosten de horizon verbreed. 
Er is meer aandacht gekomen voor de 
ontmoeting met Palestijnen (moslims 

en christenen) Het ontmoetingscentrum 
te Nes Ammim biedt ruimte aan Joodse 
en Palestijnse groepen die op ‘neutraal’ 
terrein met elkaar willen praten. 
God zegene het predikantenechtpaar en 
hun werk.


