Beste vrienden,
Het initiatief ‘Vrienden van Israël’ bestaat uit 5 mannen: Freerk de Beer, Johannes van
Keimpema, Hendrik Tilma, Herman de Vries en Jan Woudstra.
Naast voorzitter Herman de Vries is Hendrik Tilma secretaris en Jan Woudstra
penningmeester. Daarnaast zijn er een groot aantal vrienden die onze Nieuwsbrieven
ontvangen.
Wij zoeken mensen die ons willen ondersteunen in ons verlangen om Israël positief en
liefdevol te bejegenen. Verschillende motieven komen hierbij samen: een antwoord geven op
de huidige kritische houding naar Israël toe, een antwoord geven op de vijandschap in het
verre en nabije verleden naar Joden toe, een antwoord geven op het verlangen om onze eigen
christelijke wortels te verzorgen en te versterken, een antwoord geven op de vraag van Jezus
Christus om de naaste lief te hebben en tot zegen te zijn in woord en in daad.
Naast het schrijven en verzenden van Nieuwsbrieven proberen wij ook op andere manieren
Israël te ondersteunen:
Noordermannen
Landelijk hebben de Noordermannen (interkerkelijke mannenbeweging) zich verenigd en
plaatselijk komen zij samen, o.a. ook in Dokkum. U bent welkom op 16 februari in de kantine
van Veenma Mechanisatie in Dokkum. Inloop vanaf 19.30 uur. Start: 20.00 uur. Op 16
februari wordt gesproken over Israël, over het regionale initiatief ‘Vrienden van Israël’, en
over kibboets Hanita in het bijzonder. De avond wordt afgesloten met een korte nabespreking,
zang en gebed. Voor het goede doel (kibboets Hanita) zal een collecte worden gehouden.
Mannen en – voor deze Israëlavond – ook vrouwen: van harte welkom!
Excursie Joods Amsterdam
U kunt zich opgeven voor de excursie ‘Joods Amsterdam’ op dinsdag 2 mei a.s.
georganiseerd door de ‘Vrienden van Israël’. Om 8.00 uur ‘s morgens hopen wij met een bus
van Birwa te vertrekken vanaf de parkeerplaats bij De Herberg, Harddraversdijk 1 te
Dokkum. Wij bezoeken in Amsterdam het Joods Historisch Museum, de Portugese Synagoge,
de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaust Museum. Wij maken tevens een
wandeling langs plekken in Amsterdam die de herinnering aan Joods Amsterdam levend
houden. Om 18.00 uur hopen wij Amsterdam weer met de bus te verlaten. De kosten
bedragen €50,- p.p. Inbegrepen is het vervoer en alle entrees, maar niet de consumpties.
Opgave via mail adres: jama25ca@kpnmail.nl
Wilt u bij de opgave duidelijk uw naam vermelden en telefoonnummer en het aantal personen.
Er wordt voor aanvang een groepsapp Joods Amsterdam aangemaakt.
Willen jullie de kosten vóór 20 april overmaken op bankrek.nr. NL17RABO0317961772
t.n.v. H.F.de Vries/ J. Woudstra eo o.v.v. Excursie Amsterdam/uw naam.
Uw reisleiders zijn Herman F. de Vries en Jan H. Woudstra.

Kibboets Hanita
Wij ondersteunen Kibboets Hanita in het noorden van Israël. In het verleden is een veranda
gebouwd bij het verpleeghuis Beth Narkis aldaar. Nu zetten wij ons in voor speeltoestellen
voor kinderen en jongeren van Hanita. In oktober bezocht een groep van ruim 40 mensen uit
de regio Dokkum de kibboets en werd ruim € 1300,- overhandigd voor genoemde doelen. In
mei hopen een aantal inwoners van Hanita een bezoek te brengen aan Nederland en ook aan
Dokkum. VvI verzorgt dan een rondleiding door Dokkum en specifiek in de Grote Kerk
vanwege de geschiedenis van ds. Cohen. Rondleider: Jan H. Woudstra.
Israëlavond
Vooraankondiging Israëlavond: 11 oktober in De Herberg, Harddraversdijk 1, te Dokkum,
met spreker dhr. Arjen Lont, Honorair Consul van de staat Israël voor Noord Nederland.
Informatie / presentaties
Aan kerkenraden in de regio verzenden wij onze Nieuwsbrieven. Ook bestaat de mogelijkheid
om VvI uit te nodigen (bijv. gemeenteavond, vrouwenvereniging) voor een Israël- en Hanitapresentatie.
Reizen en excursies
Voorzitter Herman de Vries organiseert Israël- en Jordaniëreizen. Via VvI is informatie
beschikbaar. Voor maart 2019 staat opnieuw een reis gepland.
Donaties
Uw donaties zijn meer dan welkom. Zij komen o.a. ten goede aan Kibboets Hanita, waar
familieleden van ons bestuur zorg dragen voor de besteding van uw donatie en dus goede
controle bestaat over de besteding van uw gift. Daarnaast denken wij ook aan doelen die
ondersteund worden door Christenen voor Israël (Nijkerk).
Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL17RABO0317961772 t.n.v. J.
Woudstra e/o H.F. de Vries, inzake Vrienden van Israël.
Wij staan open voor vragen, inbreng, adviezen, etc. Uw reacties, ook op de inhoud van deze
Nieuwsbrief, zijn meer dan welkom. Wij vragen uw gebed voor Israël en voor onze inzet als
VvI. Met dank voor uw steun! Shalom!
Freerk de Beer, Metslawier; Johannes van Keimpema, Hantum
Hendrik Tilma, Anjum, secretariaat: vriendenvanisrael@knid.nl
Herman F. de Vries, Ternaard, voorzitter; Jan Woudstra, Dokkum, penningmeester
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Kees van der Staaij, lid van de Tweede Kamer namens de SGP
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