STICHTING VISUAL PERSPECTIVES

Kampen, December 2010
Beste vrienden en begunstigers van SVP,
Wij zijn verheugd u weer een nieuwe up-date te geven van wat er zoal gebeurt vanuit onze stichting.
We zijn een kleine stichting en zijn blij dat we elk jaar, op het gebied van kunst en lezingen, een positieve
injectie mogen geven aan wederzijds begrip tussen Joden en Christenen. Op onze vorige nieuwsbrief hebben we veel hartelijke reacties gehad van een aantal lezers. Ook hebben verschillende nieuwe lezers ons
financieel gesteund waardoor we in staat gesteld worden om projecten te doen. Met name de projecten in
Israël worden hierdoor mogelijk gemaakt. Marc en Henny geven daar hun tijd aan en doneren zelf de materialen die ze nodig hebben voor het vervaardigen van hun kunst.
Het bestuur zorgt ervoor dat dit mogelijk wordt en werkt veelal achter de schermen.
Financiën
Wij zijn erg blij dat ons werk meer bekendheid krijgt en we ook meerdere donateurs mogen verwelkomen.
Daardoor wordt er een financiële buffer opgebouwd voor het werk dat we als stichting mogen doen.
Ook hebben wij het financieel adviesburo Fact Administratiekantoor Veendam bereid gevonden om de financiële jaaroverzichten te maken. Voor donateurs is het financiële jaaroverzicht op aanvraag beschikbaar.
U kunt hiervoor een mail sturen naar Marcart@solcon.nl. onder vermelding: financieel jaaroverzicht SVP.
Hartelijk dank
Alle gevers, donateurs en nieuwe lezers, die ons het afgelopen jaar hebben gesteund willen we langs deze
weg heel hartelijk bedanken! Uw voorbede en financiële ondersteuning maakt het mogelijk om projecten in
Israël aan te kunnen bieden. Dit belangrijke werk wordt ook daarin door de Eeuwige gezegend. Wij als bestuur zijn daarvoor zeer dankbaar. Wij hopen hiermee bruggen te bouwen en de relatie tussen gelovigen
uit de volken en het Joodse volk te verbeteren.
Israël
Ook dit jaar zijn Marc en Henny van eind April tot half Juni naar Israël geweest. Zij hebben Shavuoth mogen meevieren, het wekenfeest (Exodus 23:19 e.v.), waar alle eerstelingen worden ingezameld. Dit was in
de kibboets Rosh HaNiqra, een kibboets op de grens met Libanon. Een prachtige ervaring.
Dit keer was het voor hen een privé reis, in verband met hun eigen werk, om te onderzoeken of in
Israël, buiten de genoemde projecten ook interesse bestaat voor het werk wat zij maken. Zij verbleven
daarvoor het merendeel van de tijd in Nes Harim, een kleine moshav zo’n twintig kilometer van Jeruzalem.
Dit is het gebied waar David de reus Goliath
versloeg en waar nog ronde stenen te vinden
zijn die ook gebruikt werden voor de slinger
van David. Deze historische plek heeft een
enorme impact gehad op het werk wat is
ontstaan door hun handen.
Zij hebben hier goed en geconcentreerd
kunnen werken. Het zal dan ook in de
toekomst een goede en betaalbare locatie zijn om de projecten
van SVP te kunnen realiseren.
Wel heeft Henny tijdens dit verblijf de tijd genomen om aan
het beeld, wat zij voor het Israël Hansen Disease Center heeft
gemaakt in 2009, nog enkele correcties aan te brengen. Vorig
jaar is daar door tijdsdruk geen gelegenheid meer voor
geweest. Beiden zijn ze door Ruth Wexler uitgenodigd voor een lunch om kennis te maken met de hele
staf. Dat was een allerhartelijkste ontmoeting. Zij hebben geconstateerd dat de staf erg blij is met het
werk en dat er ook heel zorgvuldig mee omgegaan wordt.
Het keramische beeld heeft precies de passende uitstraling voor het soort patiënten wat hier op de poli
komt. De serie aquarellen roept herkenning op bij de patiënten aan de locatie waar zij jarenlang behandeld
werden. In onze vorige nieuwsbrief hebt u het werk op foto kunnen zien.

December 2010
Marc en Henny hopen deze maand tot begin januari weer naar Israël te gaan om daar te onderzoeken welk project er gedaan kan worden in het voorjaar van 2011. Diverse contacten zijn vorig jaar
ontstaan en ook op dit moment worden er contacten gelegd om Israëlische organisaties, die interesse hebben in een kunstproject, te interesseren voor hun werk.
Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief daarover uitgebreider informeren.
Lezingen
Dit jaar zijn er verschillende lezingen geweest vanuit de stichting SVP. Marc en Henny hebben de
lezingen over ‘Het geloof van een Messiasbelijdende Jood’ gehouden in vijf plaatsen. (Zuidhorn januari, Hoevelaken maart, Ugchelen maart, Meppel september en recentelijk tijdens een Israël weekend van de gemeente ‘Luctor et Emergo’
te Oldebroek). In deze plaatsen kwam er goede respons van het publiek
wat aanwezig was. Er werden zinnige vragen gesteld, waaruit bleek dat
de betrokkenheid op het Joodse volk groot was. Opnieuw fijn om te
merken dat er meer en meer belangstelling komt voor het uitverkoren
volk, Gods oogappel en onze oudere broer in het geloof. Op al deze dagen hebben wij als bestuur met een stand van SVP gestaan, wat weer
meer bekendheid voor de stichting heeft opgeleverd.
Bovendien gaat de verkoop van het boek ‘De doden zullen herrijzen’ en het boekje ‘Spijker aan de
brug’ op zulke avonden’ gestadig door. De kalender, die vorig jaar in samenwerking met twee andere stichtingen is vervaardigd, heeft brede belangstelling ondervonden en is goed verkocht.
Nieuws
We hebben goed nieuws over het kunstboek waar al een aantal jaren aan gewerkt wordt door Marc
en Henny. Het wordt een boek met aquarellen en foto’s die gemaakt zijn in Israël, aangevuld met
meditatieve teksten. Uitgeverij van Wijnen uit Franeker heeft te kennen gegeven dit boek te willen
uitgeven. De bedoeling is dat het in het najaar van 2011 zal verschijnen.
Nu is het een paar maanden extra hard werken voor beide kunstenaars om het materiaal voor productie klaar te krijgen. Maar met veel enthousiasme gaan zij daarmee aan de slag. Hieronder iets
van het beeldmateriaal dat in het boek te zien zal zijn.

2010 - 2011
Een nieuw seizoen ligt voor ons. Nieuwe uitdagingen zien wij tegemoet. Allereerst het boek over
Israël wat in voorbereiding is, maar ook hopen we dit jaar door middel van lezingen weer een nieuw
publiek te bereiken dat zich gaat bezig houden met het oude volk. Voor het aanvragen van deze
lezingen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de stichting.
De volken die Israël zegenen zullen gezegend zijn. Gelovigen uit de volken die door de liefde van
Jeshua liefde krijgen voor zijn volk zullen gezegend zijn! Daar willen wij ons als SVP voor inzetten
en de uitdagingen aannemen die op onze weg komen. Wilt u meebidden om dit mogelijk te maken?
Een hartelijke groet namens het bestuur,
Olaf Troll, voorzitter
Marc de Klijn, secretaris
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ANBI

Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften
aftrekbaar zijn van de belasting.

