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Beste lezer,
In deze periode draait het nieuws voornamelijk om
berichtgeving over het COVID-19 virus. Ook in Israël
zijn de nodige maatregelen genomen.
Het is vreemd om thuis te zijn en niet de mogelijkheid te
hebben met andere christenen hier de Lijdenstijd te
beleven. Christen-Arabieren in Israël besteden normaliter
veel aandacht aan dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

scholen gevierd met kostuums en enkele feestelijke
activiteiten voor de kinderen. Daar blijft het bij.
Wel is de vastentijd voor christen-Arabieren van belang.
Een tijd van matiging, eenvoud en bezinning waarin men
toeleeft naar Pasen.

Afgelopen zondag was het Palmzondag. Normaal
gesproken gaan christen-Arabieren op deze dag massaal
en feestelijk aangekleed naar de kerk, kinderen met
kaarsen in de hand. Er zijn versieringen met palmtakken
aangebracht om zo de intocht van Jezus in Jeruzalem te
herdenken. Christelijke scholen zouden deze week in
optocht naar de kerk gaan, de leerlingen zingend en
zwaaiend met palmtakken.
Dat kon allemaal niet doorgaan. Het werd daarom des te
meer gewaardeerd door de lokale bevolking van Haifa
dat een paar mensen met een met palmtakken versierde
auto door de stad reden. Uit de geluidsinstallatie klonken
geestelijke liederen. Het kenmerkte toch een beetje het
speciale van deze Palmzondag.
Rondom de school
In onze eerdere nieuwsbrieven noemden we al eens dat
christenen in dit deel van de wereld voornamelijk lid van
Oosters-Orthodoxe, Rooms- of Grieks-Katholieke kerken
zijn.
Het is dus niet verwonderlijk dat eind februari op de
Sisters Of Nazareth-school op kleine schaal carnaval
werd gevierd om het begin van de vastentijd in te luiden.
Het verkleden dat erbij hoort is alleen bedoeld voor
kinderen. Volwassenen zul je op straat niet verkleed zien
of het moet gaan om mensen die het Joodse Purim
vieren. Carnaval wordt alleen op Arabische christelijke
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Leerlingen van de Sisters of Nazareth kleuterschool verkleed
met carnaval.

We hadden toen nog niet kunnen voorzien dat de school
korte tijd later zou moeten sluiten in verband met de
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maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19
virus.
Alle leerlingen zitten thuis en het is afwachten wat er
verder gaat gebeuren. Het is mooi om te zien dat ook
hier, net als in Nederland, docenten betrokken zijn bij
hun leerlingen en er initiatieven zijn om online contact te
houden.

Video bellen met juf en klasgenootjes

Ondanks alles gaat de bouw van de nieuwe kleuterschool
door. Het geeft iets om naar uit te kijken.

een paar dagen per week aan de Driestar. Studenten die
de reguliere PABO volgen worden opgeleid als
leerkracht voor het basisonderwijs.
Hoewel de Sisters of Nazareth-school basisonderwijs en
middelbaar onderwijs aanbiedt, is er in overleg met
Driestar Educatief voor gekozen om stagiaires alleen op
de middelbare school stage te laten lopen. Een
belangrijke reden hiervoor is de taalbarrière in het
basisonderwijs: kinderen spreken alleen Arabisch en
Hebreeuws.
Op de middelbare school lopen de studenten mee met de
docenten Engels. Tijdens de lessen wordt van de
leerlingen verwacht alleen Engels te spreken waardoor
zowel de stagiaires als de leerlingen en docenten elkaar
kunnen verstaan.
De ervaringen zijn over en weer goed te noemen. Voor
studenten is het een vaak onvergetelijke ervaring om in
Israël te zijn en kennis te maken met een
bevolkingsgroep waar zij vaak niet eerder mee bekend
waren. Op hun beurt zijn docenten benieuwd naar het
Nederlandse onderwijssysteem en -methoden. Voor de
leerlingen van de SON-school is het een leuke en
leerzame onderbreking van het lesprogramma. Meestal
worden de stagiaires met de nodige vragen bestookt.
Deze ervaring hadden ook Juliët Hamelink en Henriëtte
Hollemans. Ze waren in mei 2019 in Haifa en beleefden
een mooie tijd op de SON-school.
Op onze beurt werden we verrast door een gift die Juliët
en Henriëtte bij elkaar gebracht hadden voor de school.
Op de laatste dag van hun stage hebben zij op
symbolische wijze een prachtig bedrag van € 1000,00
overhandigd aan Bassem Jamal, het hoofd van de
middelbare school.

Driestar Educatief – SON-school
Al meerdere malen heeft u in onze nieuwsbrieven kunnen
lezen over de contacten die we als stichting hebben met
Hogeschool Driestar Educatief in Gouda. Jaarlijks
ontvangt ‘onze’ school PABO-studenten die voor kortere
of langere tijd stage lopen in Haifa. We hebben inmiddels
aardig wat studenten zien komen, zowel van de duale
opleiding als de reguliere opleiding. Duale studenten
werken als docent op een middelbare school en studeren
Vlnr.: Bassem Jamal, Henriëtte en Juliët
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De stichting heeft de gift inmiddels ontvangen. Het
bedrag zal besteed worden aan de nieuwbouw van de
kleuterschool.

de stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa
was een van de reisleiders en zo kwamen uiteindelijk
diverse lijntjes wonderlijk bij elkaar.

Namens de SON-school en de stichting: hartelijk dank
Juliët en Henriëtte!

Ik voel me bevoorrecht me te mogen inzetten voor de
christen-Arabieren in Haifa en voor de SON-school want
dit is een verhaal dat het waard is om verteld te worden.
Ik zie ernaar uit om de komende tijd samen te bouwen en
vanuit Nederland een verschil voor hen te maken. Over
grenzen heen, ‘want de Geest doorbreekt de grenzen, die
door mensen zijn gemaakt’.

Even voorstellen
Enige tijd terug deden we in de nieuwsbrief een oproep
voor een fondsenwerver. We zijn blij dat Gert-Jan Buth
bereid is de stichting te helpen met deze belangrijke taak.
Gert-Jan stelt zich
graag aan u voor:
Ik ben geboren in
1980 en woon in
Alphen aan den
Rijn, waar ik actief
lid ben van de
Christelijk
Gereformeerde
Kerk.

Tot slot
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de stichting
en de giften die we van u mochten ontvangen.
We wensen u een gezegend Pasen toe!

Ik ben sinds vorig jaar bij stichting Vrienden van de
Sisters of Nazareth-Haifa betrokken voor het opbouwen
van de fondsenwerving en voor het vernieuwen van de
website.
In het dagelijks leven heb ik als ZZP-er een eigen
bedrijfje in fondsenwerving en (web)design. Ik krijg
energie van het ondersteunen van christelijke goede
doelen, van het samenwerken aan een sterkere
organisatie, om de missie beter te kunnen uitvoeren.
Daarvoor mag ik mijn gaven en ervaring binnen de goede
doelenwereld op het gebied van websites, vormgeving,
fotografie en fondsenwerving inzetten.
Daarbij heb ik in het bijzonder hart en oog voor kinderen
en jongeren, juist ook om wat de Heere Jezus zegt: ‘Laat
de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want
voor zodanigen is het Koninkrijk van God’ (Lukas
18:16). Dat is mijn verlangen, dat Gods Koninkrijk
(wereldwijd) mag komen, juist ook in de harten van
kinderen en jongeren.
In 2018 ben ik voor mijn werk voor het Landelijk
Contact Jeugdwerk (LCJ) als fotograaf meegegaan met
een jongerenreis naar Israël. Dat vond ik een geweldige
en bijzondere ervaring. Bestuurslid Thirza Blokland van
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Wilt u ons steunen? Dat kan!
U kunt een vast bedrag per maand doneren of een gift
overmaken naar:
NL36 RABO 0163 648980 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Sisters of Nazareth-Haifa te Amersfoort.
De stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u uw gift
kunt meetellen als aftrekpost bij uw belastingaangifte.
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