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1. Van de voorzitter
Dit jaar is ingezet op naamsbekendheid en verdere netwerkontwikkeling. De website,
nieuwsbrieven en de flyer dragen daaraan bij. De fondsenwerving gaat moeizaam en vraagt
voortdurende aandacht. Diverse brieven met het verzoek om financiële steun zijn uitgegaan
en we zijn dankbaar voor de ontvangen giften en donaties.
Om de naamsbekendheid van de stichting een impuls te geven en daarmee de achterban te
vergroten heeft de stichting het voornemen om in 2014 een thema-avond over de positie van
christen-Arabieren te organiseren. Daarover blijkt nog veel onduidelijkheid onder westerse
christenen. Christen-Arabieren in Israël hebben het vaak moeilijk. Ook het bepalen van hun
positie ten opzichte van het Joodse volk is niet altijd gemakkelijk. De voorbereidingen voor
deze thema-avond zijn dit jaar begonnen.
De kans tot verbetering van de onderlinge relaties ligt wellicht het meest bij de kinderen. Het
christelijk onderwijs dat op de school van de Sisters wordt gegeven kan een belangrijke
bijdrage leveren aan de identiteitsvorming van de kinderen. Ook zijn er programma's om
Arabische en Joodse kinderen met elkaar in contact te brengen. Uw steun aan en gebed voor
de school is daarom van groot belang.
We zijn dankbaar dat de stichting in 2013 meer bekendheid kreeg en dat dit leidde tot een
verdubbeling van het aantal giften dat is gegeven ten opzichte van 2012.
We bedanken kerken, bedrijven en particulieren die financiële steun hebben gegeven en
voor de stichting hebben gebeden.
Als bestuur weten we ons bij al ons werk afhankelijk van de zegen van God.
Bert Sekeris, voorzitter
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2. Doelstelling
De Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa zet zich in om fondsen te werven in
Nederland ten behoeve van de school van het Convent Sisters of Nazareth te Haifa, Israël.
Het bestuur van de stichting baseert zich op de Bijbel als grondslag voor haar dagelijks
handelen.
Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelstelling en onze motivatie verwijzen wij u
naar onze website: http://www.vriendenvanhaifa.nl.
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3. Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. G. Sekeris – voorzitter
Dhr. A.A.F. Kraak – secretaris
Dhr. M.J. van de Geest – penningmeester
Dhr. A.W. van Vugt, algemeen bestuurslid

3.1. Vergaderingen
In 2013 heeft het bestuur 4 keer vergaderd, op de volgende data:





13 februari
16 mei (ook aanwezig: Johanneke Siman-Sekeris, adviseur/fondsenwerver Haifa)
3 juli
25 september
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4. Financiën
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5. Communicatie
Het jaar 2013 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van nadenken over de wijze
waarop geld kan worden ingezameld voor de school en hoe we als stichting naar buiten
kunnen treden.
In dit denkproces is duidelijk geworden dat steun vragen voor het nieuwbouwproject van de
school niet los gezien kan worden van de positie van christen-Arabieren in de Israël. Deze
kleine minderheidsgroep in Israël heeft van diverse kanten te maken met uitdagingen in de
maatschappij waaronder discriminatie en identiteitsvraagstukken. Het christelijk onderwijs is
van belang om christen-Arabieren te helpen hun kinderen en jongeren een christelijke
identiteit mee te geven. Door het christelijk onderwijs te steunen, steunen we christenArabieren. De stichting zal in de communicatie naar buiten toe ook aandacht vragen voor de
positie van christen-Arabieren in Israël.
Het bestuur is onder de indruk van de inzet van de adviseurs/fondsenwervers. Met name de
netwerkactiviteiten, contacten met Nederlanders en Nederlandse organisaties in Israël heeft
al geleid tot veel ontwikkelingen, naamsbekendheid en verbreding van de achterban.

5.1.

Website

Op 2 november 2012 is de website online gegaan. Het aantal bezoekers is opgelopen van
147 in januari tot 587 in december.

5.2.

Folder

Door Lennert Kraak is, in overleg met adviseurs en bestuur, een folder ontworpen. In
december is het definitieve ontwerp verzonden naar de drukker.

5.3.

Nieuwsbrief

In februari 2013 is de eerste nieuwsbrief verzonden (en gepubliceerd op de website) en in
december 2013 de tweede.
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6. Activiteiten
6.1.

Jubileum Nes Ammim

In de eerste week van april hebben de adviseurs/fondsenwervers tijdens het 50-jarig jubileum
van Nes Ammim in Israël de Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa onder de
aandacht gebracht van de bezoekers aan Nes Ammim. Ook hebben zij kaarten verkocht die
door een bevriende christelijke kunstschilder, Kamil Dow, waren gemaakt. Er waren
ongeveer 250 bezoekers. Ook zijn er nieuwsbrieven en donatiebrieven uitgedeeld.

6.2.

Verbindingen / Externe contacten

In het achterliggende jaar heeft de stichting contacten gezocht en onderhouden met diverse
organisaties.
Het bestaande contact met Driestar Educatief en Nes Ammim werd verder uitgewerkt door
een stageplan te ontwikkelen voor PABO-studenten van Driestar Educatief. Studenten
krijgen de mogelijkheid vanaf 2014 stage te lopen en onderzoek te doen bij de christelijkArabische school van de Sisters of Nazareth. Ook lopen zij stage op een Joodse school in
Haifa. Bij Nes Ammim werken de studenten aan hun onderzoek en doen zij
onderwijsgerelateerd vrijwilligerswerk. De studenten hebben de gelegenheid bij Nes Ammim
meer over het land en dialoogprogramma's te leren. In totaal omvat de stage een periode van
3 maanden.
Nieuwe contacten ontstonden met Near East Ministry (NEM) en het Centrum voor
Israëlstudies (CIS).
Near East Ministry is actief voor zowel Joodse als Arabische organisaties in Israël en de
West-Bank. Regelmatig worden vrijwilligers voor bepaalde tijd uitgezonden. Deze vrijwilligers
bezoeken Haifa waar zij door één van de adviseurs van de stichting worden rondgeleid in
de stad. Tijdens deze rondleiding krijgen de vrijwilligers informatie over de doelstelling van de
stichting en bezoeken zij de school. Dit zorgt ervoor dat de stichting nieuwe belangstellenden
kan opnemen in haar bestand.
Het Centrum voor Israëlstudies heeft als doelstelling te leren van het Joodse volk en heeft
daarom een medewerker, ds. Aart Brons, uitgezonden naar Israël. Het CIS wil de christelijke
bevolking niet voorbij gaan en heeft zodoende diverse contacten met de christelijkeArabische bevolking. Zowel ds Aart Brons als dr Michael Mulder, directeur CIS, zijn in Haifa
op bezoek geweest bij de school van de Sisters of Nazareth.

6.3.

Thema-avond

De intentie was om in 2013 een thema-avond te organiseren. De bedoeling van deze avond:
in eerste instantie naamsbekendheid. In 2013 zijn veel voorbereidende werkzaamheden
verricht, zoals het vaststellen van de inhoud van de avond. De focus zal komen te liggen op
de moeilijke positie van christen-Arabieren in Israël. De stichting zet zich in voor deze groep
christenen, en uit dat o.a. door de christelijke school in Haifa financieel te ondersteunen.
Uiteindelijk is besloten om deze avond uit te stellen tot het voorjaar van 2014.
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G. Sekeris
Voorzitter

A.A.F. Kraak
secretaris
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