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Centrum voor Israëlstudies 
krijgt nieuwe voorzitter

Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) 
heeft ds. Aalt Visser benoemd tot voorzit-
ter van het bestuur.
Hij is de opvolger van ds. ir. Niek Tramper, 
die bij de oprichting van het CIS betrok-
ken was en zich er tien jaar als  voorzitter 
voor heeft ingezet. Inmiddels heeft de 
bestuurswisseling plaats gevonden.

Ds. Visser is – tot maart 2012 – vijf jaar als 
predikant werkzaam geweest in Zimbabwe.
Voordien was hij onder meer voorzitter 
van het bestuur van Stichting Shaare 
Zedek (1997-2006), waar zijn betrokken-
heid bij Israël ook uit blijkt.
Het CIS is dankbaar dat ds. Visser de 
taak als voorzitter van het CIS op zich 
wil nemen naast zijn werkzaamheden als 
predikant.
Het CIS heeft als doel de Joods-christelijke 
ontmoeting te bevorderen en daarvoor 
aandacht te vragen in de christelijke 
gemeente. De aard van deze ontmoeting 
wordt binnen het CIS gekenmerkt door 
drie kernwoorden: luisteren, dienen en 
getuigen. Naast het werk in Nederland 

werkt sinds deze zomer ds. Aart Brons 
voor het CIS in Jeruzalem. Zo krijgt de 
ontmoeting met het Joodse volk gestalte 
en kan de Israëlconsulent de Nederlandse 
achterban blijven informeren over de situ-
atie in Israël.
Het CIS is een samenwerkingsverband 
tussen de Christelijke Gereformeerde 
Deputaten ‘Kerk en Israël’, de GZB en de 
Christelijke Hogeschool Ede.

Voor meer informatie over het CIS, zie 
www.centrumvoorisraelstudies.nl.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen 
met de directeur van het CIS, dr. Michael 
Mulder, e-mail: m.c.mulder@hetnet.nl, 
tel. 0341-556830.

Ontmoetingsreis naar Israël, 
24 september – 3 oktober 2013

Het Centrum voor Israëlstudies organi-
seert een tiendaagse studie- en ontmoe-
tingsreis naar Israël.

Tijdens deze reis
–  maakt u kennis met het land en de land-

schappen (meer van Galilea, woestijn, 
etc.);
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–  ontmoet u orthodoxe en Messiasbelij-
dende Joden;

–  voert u gesprekken met Palestijnse chris-
tenen, zowel in Israël als aan de andere 
kant van de muur;

–  bezoekt u interessante plaatsen zoals 
Bethlehem, Nazareth, Kapernaüm, de 
Dode Zee, Massada, Ein Avdat;

–  maakt u in Jeruzalem het slot van het 
Loofhuttenfeest mee.

Ds. Aalt Visser, voorzitter van het CIS, zal 
de reis leiden. Voor het volledige reispro-
gramma kunt u onze website bezoeken: 
www.centrumvoorisraelstudies.nl.
De reis wordt aangeboden voor € 1495,– 
per persoon.

Voor meer informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met het secretariaat 
van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577 
(dinsdag en donderdag), Annemieke de 
Bruin-Steitner. Zie verder onze website: 
www.centrumvoorisraelstudies.nl

Tournee Israëlconsulent van 
het CIS, ds. Aart Brons

De heer ds. Aart Brons verblijft sinds een 
aantal maanden in Jeruzalem, samen met 
zijn vrouw Tineke.
Hij is daar werkzaam als Israëlconsulent 
namens het Centrum voor Israëlstudies 
(CIS) te Ede.
In het najaar van 2013, van 26 oktober 
t/m 11 november, hoopt hij in Nederland 
te zijn om een aantal activiteiten te ver-
zorgen en om op diverse plaatsen lezingen 
te houden.
Er zijn diverse avonden beschikbaar om 
de heer Brons in uw eigen gemeente uit te 
nodigen voor een lezing.
Voor meer informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met het secretariaat 
van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577 
(dinsdag en donderdag), Annemieke de 
Bruin-Steitner. Zie verder onze website: 
www.centrumvoorisraelstudies.nl


