
 

 

 

 

 

 

 

 

27 mei  2021. 

Beste vrienden en familie,  

Luchtalarm 

Twee weken geleden werden we in de namiddag 

opgeschrikt door het luchtalarm. Het was al 

dagenlang onrustig, met name in en om de Oude 

Stad en het Tempelplein. Toen Hamas zich 

opwierp als beschermer van de Al-Aksa moskee 

door zeven raketten af te vuren op Jeruzalem, 

gingen zij over de spreekwoordelijke grens met 

Israël en ontketenden een oorlog. 

Deze manifesteerde zich het meest nadrukkelijk 

in en rond Gaza, de enclave die onder het bestuur 

van Hamas staat. Vanuit Gaza zijn in tien dagen 

tijd zo’n 4000 raketten afgevuurd op Israëlische 

(burger-)doelen. Israël probeert met luchtalarm 

en anti-raketinstallaties de levens van zijn burgers 

te beschermen, wat met deze enorme 

rakettenregen onvoldoende lukte. Resultaat: veel 

materiële schade, gewonden, levens te 

betreuren, gesloten scholen, mensen die meer in 

schuilkelders leven dan in hun huis, veel stress en 

spanning bij ouders en kinderen.  

Israël probeerde in respons, alle wapendepots, 

commandoposten en lanceerinstallaties in Gaza, 

veelal ondergebracht in ondergrondse tunnels, 

uit te schakelen. Met zo groot mogelijke precisie 

om burgerslachtoffers te voorkomen, wat niet 

meevalt in zo’n dichtbevolkt gebied.  En ook hier 

 

 

 

 

 

 

 

doffe ellende van verwoeste huizen, angstige 

mensen en kinderen en verlies van niet alleen 

schuldige, maar ook onschuldige levens. 

Lees op www.neareastministry.nl/ onder: In de 

vuurlinie/reacties uit het veld, de ervaringen en 

belevenissen van een aantal veldwerkers. 

 

Zijn jullie veilig? 

 

In mails en whats-app berichten kregen we 

veelvuldig de vraag: hoe gaat het ermee? Zijn 

jullie veilig?  Ja, wij zijn veilig, maar het gaat ons 

niet in de koude kleren zitten van nabij mee te 

maken wat dit doet met mensen tussen wie we 

leven. Vernietiging, waar opbouw zo hard nodig 

is. Haat zaaien, in plaats van vrede stichten… 

groeiend wantrouwen door ophitsing van radicale 

en extreme elementen. Maar ook de kleuring en 

framing van de berichtgeving in Nederland raakt 

ons. Het gaat om kostbare levens aan beide 

kanten van het conflict, dat besef leeft hier sterk 

en dat vinden we niet altijd terug in het nieuws. 

Oproep Joodse en Arabische gelovigen 

Gelukkig horen we ook steeds meer van 

burgerinitiatieven, waarin beide groepen samen 

de straat op gaan en tonen dat het ook anders 

kan, dat zij willen oproepen tot en werken aan 

vreedzaam samenleven. Zo gaven de Joodse en 

Arabische gelovigen in Jezus de Messias een 

gezamenlijke verklaring uit, waarin zij hun 

ontzetting uitspreken over de uitingen van haat 

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg 
Die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig 
Zoals de bergen Jeruzalem omringen,    
zo omringt de HEER zijn volk 
Van nu aan tot in eeuwigheid.        Psalm 125: 1,2 

 

De scepter van het kwaad zal niet rusten  
op het land van de rechtvaardigen 
En de rechtvaardigen zullen het onrecht  
de hand niet reiken          Psalm 125: 3 
 

http://www.neareastministry.nl/


en geweld in het land en zij een oproep doen om 

te bidden voor en te werken aan een eind aan de 

vijandelijkheden binnen het land en met hun 

buren.  Ook deze verklaring is terug te vinden op 

bovengenoemde website.   

Nieuwe vrijwilliger en bezoek Bethlehem 

Nu de strijd tegen Covid in Israël beslecht lijkt te 

zijn, hopen we begin juni onze vrijwilligster Emma 

welkom te heten. Zij heeft meer dan een jaar 

gewacht op uitzending en gaat de zorg 

ondersteunen in een bejaardentehuis in Haifa, 

waar Joodse en Arabische ouderen een veilige 

oude dag geboden wordt.  In Nederland wachten 

nog negen mensen op groen licht, terwijl één zich 

in Engeland voorbereidt op uitzending. 

 

We durven nu ook voorzichtig te gaan informeren 

naar behoeften en mogelijkheden bij andere 

projecten die we ondersteunen. Deze week 

brachten we een bezoek aan een tweetal 

projecten in de Palestijnse gebieden en konden 

we het kinderziekenhuis in Bethlehem blij maken 

met een flinke voorraad speciale verband 

middelen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden vader van Ketel 

Op zes april, werden we opgeschrikt door het 

bericht dat de vader van Ron plotseling was 

overleden. We schreven in onze vorige brief al 

dat zijn gezondheid kwetsbaar was. We hebben 

het als een 

bijzondere zegen 

ervaren dat we 

enkele dagen later 

naar Nederland 

konden reizen om 

met onze broers 

en zussen en de 

kinderen afscheid 

te nemen van Opa 

van Ketel en de uitvaart mee te maken.  We 

missen een dierbare vader en Opa, maar 

koesteren warme herinneringen aan hem.  

Verlof Nederland 

Vanaf 10 juli hopen we zeker 6 weken in 

Nederland op verlof te zijn. Er werd ons voor 

deze periode een huis aangeboden in 

Veenendaal. Heerlijk om een vaste uitvalsbasis te 

hebben en dan ook nog in zo’n mooie omgeving. 

We voelen ons verwend! 

Graag eindigen we deze brief met de laatste 

verzen van Psalm 125: 4, 5 

 

Sjaloom, Ron en Nelleke 

 

 

 

 

 

 

 

Wees goed voor wie goed is, HEER, 
Voor de oprechte van hart. 
Maar wie een dwaalweg gaat HEER, 
verdrijf hem en allen die onrecht doen. 
Vrede over Israël! 
 


