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Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth – Haifa
Statutair gevestigd:
Bergstraat 34
3811 NJ Amersfoort
Email: info@vriendenvanhaifa.nl
Website: www.vriendenvanhaifa.nl
Wilt u reageren op dit verslag? Dat kan via info@vriendenvanhaifa.nl
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Voorwoord 	
  
In dankbaarheid zien we terug op het jaar 2014. De eerste vruchten van de inzet op meer
naamsbekendheid en verdere netwerkontwikkeling van voorgaande jaren, werd zichtbaar.
Dit gebeurde met name rondom de thema-avond over de positie van christen-Arabieren in
Israël die de stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa (SON) op 22 mei 2014
organiseerde. Het netwerk van (potentiële) donateurs en andere relaties groeide. Zo bezocht
Michael Mulder, directeur van het Centrum voor Israël Studies (CIS) ons project evenals
Kees Jan Rodenburg, directeur van Near East Ministry (NEM). Studenten van Driestar
Educatief te Gouda startten een stage en onderzoek op de school in Haifa. Ook werd
duidelijk dat enkele bisdommen onze stichting een warm hart toedragen.
Financieel bleven de vruchten niet uit. We mochten ons opnieuw verheugen in bijna een
verdubbeling van de giften en donaties.
Naast deze vruchten mochten we ook zegen oogsten in onze bestuursvergaderingen en de
mooie ontmoetingen in Nederland met onze adviseurs en fondsenwervers uit Haifa
Johanneke en Gibran. Inhoudelijk leidden deze ontmoetingen ook op een herbezinning op de
doelstelling van de stichting. Met als gevolg een herbevestiging van het belang van de SON,
want christelijk onderwijs in Israël verdient alle steun in de hoop en verwachting dat er dan
een generatie opgroeit die de Heiland volgt, onze Vredevorst.
10 juni 2015
Drs. A.W. van Vugt
Voorzitter

3

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

Bestuur 	
  
In 2014 kondigde Aart Kraak aan dat hij zijn functie als secretaris wil neerleggen en zich
verder als algemeen bestuurslid van de stichting wil inzetten. Als bestuur waren we reeds
van mening dat het bestuur aangevuld moet worden met een vijfde bestuurder. In 2014 zijn
diverse mensen uit het netwerk gevraagd om het bestuur te komen versterken. Dit is helaas
zonder resultaat gebleven. We zijn dankbaar dat Aart de secretariële taken vooralsnog op
zich blijft nemen. Bert Sekeris gaf begin 2014 aan dat hij het voorzitterschap van het bestuur
wil overdragen. Op 4 juni 2014 nam Arjan van Vugt de voorzittershamer formeel over.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. M.J. van de Geest (penningmeester)
Dhr. A.A.F. Kraak (interim secretaris)
Dhr. G. Sekeris (algemeen bestuurslid)
Dhr. A.W. van Vugt (voorzitter)
Vacature (secretaris)

Vergaderingen
In 2014 heeft het bestuur drie keer vergaderd, op de volgende data:
•
•
•

29 januari
4 juni (ook aanwezig: Johanneke en Gibran Siman)
3 september
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Activiteiten	
  
De activiteiten van de stichting in jaar 2014 stonden in belangrijke mate in het teken
van de thema-avond over de positie van christen-Arabieren in Israël die we op 22 mei
organiseerden. In het voorjaar waren we met name druk met de voorbereidingen voor
de avond die in de Adventkerk te Amersfoort werd gehouden.
Ook voor wat betreft de communicatieactiviteiten was deze avond van groot belang.
Met behulp van persberichten is de avond onder de aandacht gebracht. Diverse
lokale media namen deze berichten ook over. Het Reformatorisch Dagblad
publiceerde een artikel1 naar aanleiding van de thema-avond en ook in onze eigen
nieuwsbrieven kwamen we terug op de avond.
De media-aandacht voor de avond werd mede bevorderd door de medewerking van
Bernhard Reitsma en Michaël Mulder aan de avond. Ook de betrokkenheid van Ruth
Penning, namens Near East Ministry en het voorzitterschap door André Zwartbol van
het Nederlands Dagblad, waren belangrijk voor enerzijds de publieke aandacht voor
de avond en anderzijds de kwaliteit. De thema-avond werd door meer dan 60
mensen bezocht.
Communicatie
Naast de communicatieactiviteiten rond de thema-avond werden de website en de
folder in het Engels vertaald. Ook werd Johanneke Siman-Sekeris geïnterviewd als
alumnus van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voor het relatiemagazine
Scherp2 en studentenblad Ad Rem3 . In 2014 werden verder enkele direct mailings
verstuurd, evenals bedankbrieven voor giften, maar er verschenen geen
nieuwsbrieven.
De komst van Johanneke en Gibran Siman naar Nederland en hun persoonlijke
betrokkenheid en bijdrage aan de thema-avond is door het bestuur als zeer positief
ervaren. Hun aanwezigheid en authentieke verhalen leiden tot enthousiasme en
gaven een extra impuls aan fondsenwervingsactiviteiten. In de tweede helft van 2014
heeft het bestuur zich dan ook bezonnen op de vraag op welke wijze Johanneke en
Gibran in de toekomst vaker naar Nederland kunnen komen om presentaties te
houden over de SON. Tevens is nagedacht over de wijze waarop we de inleidingen
die tijdens de thema-avond zijn gehouden voor een breder publiek toegankelijk
1

http://www.digibron.nl/search/detail/221bb2d1dd5cbf546546dea499236783/christen-arabier-gezienals-handlanger-westen
2

3

http://www.che.nl/nl-nl/over-de-che/scherp/scherp-magazine/scherp-jubileum (pag. 44)
http://www.adremonline.nl/blogs/de-werkenden/het-leven-na-de-che-opkomen-voor-christelijkeminderheid-in-israel/
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kunnen maken, om op die wijze ook het werk van de stichting onder de aandacht te
brengen. Het bestuur is van plan in 2015 een brochure op de markt te brengen
waarin de bijdragen van de verschillende sprekers zijn opgenomen.
Stagiaires
Eind 2014 kwamen twee stagiaires van hogeschool Driestar Educatief naar de SONschool in Haifa om stage te lopen bij de afdeling high-school. De stagiaires zijn
begeleid door de vier docenten Engels. Er waren intensieve contacten tussen de
stagiaires en Johanneke Siman-Sekeris. De docenten waren enthousiast over de
stage. Het was prettig om te zien en te merken hoe geïnteresseerd de studenten zich
opstelden en wilden leren. Een belangrijke activiteit om het werk van de stichting in
Nederland onder de achterban onder de aandacht te brengen.
Verbindingen/Externe contacten
In het achterliggende jaar hebben diverse bisdommen aangegeven dat ze het werk
van de SON positief waarderen en ze hebben dit ook onderstreept door giften over te
maken. Verder zijn de contacten met het Centrum voor Israëlstudies verder
uitgebreid en bezocht directeur Michael Mulder de SON-school. Michael Mulder is
tevens werkzaam aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), evenals Bernhard
Reitsma. Via contacten vindt dan ook verdere verankering van de relatie met de CHE
plaats. Door de stages van studenten van hogeschool Driestar Educatief werd het
contact met deze hogeschool verder gestimuleerd.
De relatie met Nes Ammim kreeg verder vorm door diverse contacten over en weer
én de samenwerking met de Pabo-studenten die stage kwamen lopen. Zij deden daar
onderwijsgerelateerd vrijwilligerswerk.
Tenslotte
Helaas is door omstandigheden het fondsenwervingswerk in het najaar en de winter
van het verslagjaar wat stil komen te liggen. In 2015 hopen we de activiteiten van de
stichting weer met nieuwe energie op te pakken!
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Financiën	
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Korte toelichting
Ook in 2014 mochten we in dankbaarheid giften ontvangen uit diverse bronnen. Ook de
gehouden collecten en acties hebben in 2014 het nodige geld opgebracht voor de stichting.
We ervaren ook hierin de leiding van onze God.
De kosten zijn in 2014 gestegen ten opzichte van 2013. Dat wordt met name veroorzaakt
door de in mei 2014 gehouden thema-avond. Hiervoor zijn allerhande kosten gemaakt. Maar
we zijn er als bestuur van overtuigd dat we mede door de thema-avond de stichting weer
meer bekendheid hebben gegeven.
In 2014 heeft de stichting voor de eerste maal een bedrag overgemaakt naar de school in
Haifa. Bedrag: € 5.000; dit bedrag is ontvangen door de school, zo blijkt uit een mail van 27
augustus 2014.
Per saldo kunnen we een bedrag van € 7.553 toevoegen aan het vermogen van de stichting;
dit vermogen kan worden ingezet ter realisatie van het doel van de stichting.
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