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Shalom Chaveriem – Beste vrienden en begunstigers van SVP, 

Wij sturen u allen een tussentijds bericht. Niet alleen om u te laten weten dat wij dit jaar vanwege onze emi-
gratie naar Israël niet in staat zijn om een kunstproject te realiseren, maar ook om alvast mee te delen dat wij 
in september een feestelijke ontmoeting met elkaar hopen te hebben. En natuurlijk wilt u ook weten hoe onze 
aliya (onze verhuizing naar Israël ) is verlopen. Iets daarover vindt u in deze nieuwsbrief. 
 
2013 
2013 is voor ons een bijzonder jaar. Allereerst voor onszelf, omdat wij, nadat we in mei 2012 toestemming 
hebben gekregen ons in Israël te vestigen, bijna driekwart jaar bezig geweest zijn om alles te regelen wat er 
zoal nodig is voor een emigratie. 
In de tweede plaats ook voor de Stichting Visual Perspectives! Want SVP bestaat 10 jaar! In 2003 mochten we 
aan de oprichting een inhoudsrijke invulling geven door een feestelijke bijeenkomst in de Zuiderkerk in Zwolle 
te organiseren, waar Hans Janssen, Kees Sybrandi en Marc hebben gesproken, omlijst door prachtige Jiddische 
liederen gezongen door Lucette van den Berg. 
We hebben veel kunnen doen de afgelopen jaren: twee boeken zijn gepubliceerd, namelijk ‘De doden zullen 
herrijzen’ en ‘Schouder aan Schouder – vindplaatsen in het beloofde land’, er zijn kunstprojecten in Israël ge-
realiseerd, die zeer positief zijn ontvangen en wij hebben lezingen, omlijst met powerpoint presentaties, in Ne-
derland mogen geven op diverse plaatsen en voor diverse organisaties. Kerk en Israël mag daarbij wel speciaal 
genoemd worden. 
God gaf ons de fysieke en geestelijke spankracht voor dit mooie werk, aan Hem dan ook de hoogste lof en eer! 
Zonder zijn inspiratie en ons geloof in zijn goedkeuring was dit werk nooit tot stand gekomen. 
Trouwens hierbij ook onze welgemeende hartelijke dank aan onze achterban en aan allen die vertrouwen 
hebben in onze activiteiten en dit dan ook ruimschoots zowel moreel, als in gebed èn financieel mogelijk heb-
ben gemaakt! Ook ons bestuur, dat op de achtergrond veel werk verzet, hartelijk dank voor jullie support! 
 
Israël 
Natuurlijk……ook persoonlijk was en is 2013 voor ons een bijzonder jaar! Wie had ooit kunnen vermoeden dat 
we inderdaad in Israël terecht zouden komen?! Vanaf 2007 komen we er ieder jaar en vanaf 2008 zijn wij ge-
start met jaarlijks terugkerende kunstprojecten van SVP! In die jaren werd het voor ons meer en meer duide-
lijk dat onze toekomst wel eens in Israël zou kunnen liggen. Wij hebben steeds ervaren dat onze kunstpro-
jecten niet alleen indruk maakten, maar op de juiste plek werden neergezet, omringd door de juiste doelgroep. 
Werken in Israël is een verlangen geworden wat steeds sterkere vormen begon aan te nemen. Stap voor stap 
werden de obstakels voor zo’n ingrijpende gebeurtenis als emigratie weggenomen en werd onze weg geëffend. 
Onze twijfels en bezwaren smolten langzamerhand geheel weg. In 2010 zijn we begonnen om alle noodzakelij-
ke documenten te verzamelen en vorig jaar tijdens ons verblijf in Israël voor de twee verschillende  projecten 
in Haifa en Latrun, hebben we onze aanvraag ingediend om ons in Israël te vestigen. Die toestemming hebben 
we buitengewoon snel gekregen en dit heeft u kunnen lezen in de nieuwsbrief van afgelopen december. Dit 
heeft tot gevolg gehad dat we, toen we afgelopen augustus terugkwamen in Nederland, direct aan de slag 
moesten om ons atelier onder handen te nemen, te ontruimen en op te zeggen. Verder alles uit te sorteren 
wat wel en wat niet mee naar Israël zou gaan. Een pittige opgave om uit ons grote huis in Kampen datgene te 
kiezen wat voor ons onmisbaar was, en al het overtollige te verkopen of weg te geven. De tijdsdruk zat ons 
bovendien op de hielen, want wie toestemming krijgt om aliya te maken wordt wel verondersteld dit dan ook 
binnen één jaar te realiseren.  
Begin maart konden we, met ongelooflijk bereidwillige en gemotiveerde steun van vrijwilligers van Stichting 
Ebenezer, de container gaan inruimen voor de verhuizing naar Israël. Ook dit karwei was zonder hun hulp niet 
tijdig gelukt. Wij zijn daar zeer dankbaar voor! Wij mochten voor Ebenezer ook ons getuigenis geven dat de 
Eeuwige onze weg naar het beloofde land heeft geleid en dat dit voor ons thuiskomen is. Ook voor het feit dat 
al onze spullen veilig en wel konden worden ingeklaard en op ons nieuwe adres zo goed als onbeschadigd zijn 
afgeleverd. 
Emigreren is op zich al een heel avontuur; zeker als je niet meer de jongste bent heeft dit een grote impact op 
je leven. Het is heel bijzonder dat God onze weg heeft gebaand en we ervaren dat Hij ook nu elke dag met ons 
meegaat en ons steeds een stapje verder brengt! Hij geeft ons de tijd om tot rust en op orde te komen en zal 
ons ongetwijfeld op zijn tijd ook een blik in de toekomst gunnen. 



 
Lezing 
Vlak voor ons vertrek mochten we op 6 maart nog een lezing geven in IJsselmuiden voor Kerk en Israël. We 
waren verrast dat er zoveel publiek op deze lezing afkwam en we hebben een prachtige avond gehad met 
aan het eind veel indringende vragen die we naar vermogen mochten beantwoorden. Misschien dat er in de 
toekomst nog eens een lezingencyclus te realiseren valt op diverse plaatsen? Wij staan open voor alle moge-
lijkheden die zich op onze weg voordoen, mits inpasbaar in het tijdschema dat wij jaarlijks zouden willen uit-
sparen voor een langer verblijf in Nederland. 
 
Kunstproject Israël 
Vanwege onze emigratie en de daarbij behorende aanpassingen, zoals het leren van de taal en verder al het 
werk om hier een bestaan te kunnen opbouwen, is het dit jaar niet mogelijk een kunstproject in Israël te re-
aliseren. We schuiven dat door naar volgend jaar en hebben dan ook ruimschoots de tijd om een nieuw pro-
ject te zoeken. Het voordeel daarbij is dat Henny hier kan beschikken over haar eigen oven en niet meer is 
aangewezen op anderen. Wij hebben een voorlopig atelier in onze woonplaats Mata kunnen huren en hopen 
dat deze plek bruikbaar is voor onze (komende) projecten. 
Wel moet het beeld in Latrun nog afgewerkt worden omdat daar in augustus vorig jaar geen tijd meer voor 
was. Dit zal gebeuren in samenwerking met de beheerder van het herdenkingsbos. 
 
Tien jaar SVP 
Stichting Visual Perspectives bestaat nu 10 jaar en graag willen we dit op gepaste wijze vieren! Aan het pro-
gramma voor die middag wordt nog gewerkt, maar de datum is vastgesteld op 21 september a.s. en als u 
daarbij wilt zijn: noteer dan alvast deze datum in uw agenda! De locatie is nog niet bekend, maar daar krijgt 
u in augustus bericht over. Wij hopen op een goede opkomst, op veel interesse, en mogelijk kunnen wij u bij 
die gelegenheid verrassen met onze laatste en nieuwste ervaringen. Tot ziens! Wij wensen u allen een goede 
zomer en hopen u te ontmoeten in september. 
 
Mede namens ons bestuur een hartelijke groet uit een bijzonder Israël. 
Marc en Henny de Klijn van Hartingsveldt 
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Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie  tussen 

Joden en Christenen te bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachte-

goed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de bijbel.                                                                

ANBI Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. 
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Een paar foto’s van in– en exterieur en de veelbelovende en smakelijke passievrucht in eigen tuin 


