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Van de voorzitter
Allereerst wil ik u bedanken voor uw interesse en vooral uw steun, in welke vorm dan ook, voor het
werk van Marc en Henny. Als bestuur zijn wij bijzonder trots op de wijze waarop zij invulling geven
aan hun opdracht om op kunstzinnige wijze het joods-christelijke gedachtegoed uit te dragen. In
deze nieuwsbrief vermelden zij hun activiteiten in het kinderdorp Yemin Orde. Ook vragen zij uw
aandacht voor een zojuist verschenen kunstboek over Israël.
‘SCHOUDER AAN SCHOUDER, vindplaatsen in het beloofde land’ is een tweetalige editie en niet alleen een eye-opener, maar ook een must voor een ieder die begaan is met de toekomst van het
joodse volk en met de staat Israël.
Van Marc en Henny
Tijdens een tussentijds bezoek aan Israël in december/januari 2010/2011 hebben wij actief gezocht
naar eventuele nieuwe kunstprojecten. Daaruit zijn twee concrete mogelijkheden voortgekomen.
Wij hebben met Sandy Soshani een bezoek gebracht aan het herdenkingsbos in Latrun, dat het eigendom is van de stichting Be’ad Chaim en dat voor diverse activiteiten gebruikt zal gaan worden.
Het bos vormt mede daardoor een unieke plaats van meditatie en bezinning voor vrouwen die een
abortus hebben ondergaan. Veel vrouwen hebben cypressen geplant langs de zoom van het bos. Er
is ruimte om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Het plan is nu om een groot keramisch beeld
te ontwerpen met als thema ‘leven’. Over de praktische realisering van een dergelijk grootschalig
monument zal verder moeten worden nagedacht

De tweede mogelijkheid werd ons aangereikt door Wim en Ria Doekes van stichting Yad l’Ami . Deze stichting heeft een hulpactie op touw hebben gezet voor het kinderdorp Yemin Orde op de Carmel. Dit dorp is getroffen door een verschrikkelijke bosbrand in december en 40% van het dorp is
verloren gegaan. Na het eerste contact met de directie, waarin wij aangeboden hebben om kunstwerken voor dit dorp te maken, konden wij begin mei aan het werk. We zijn stichting Yad l’Ami
dankbaar voor dit contact en ook voor de financiële steun die zij hebben gegeven om dit project
mogelijk te maken voor ons.
Als thema voor de schilderijen is gekozen ‘jonge mensen in beweging’, stimulerend, actief en in frisse heldere kleuren. Het keramisch beeld is abstract vormgegeven met als thema: ‘heelheid– here I
am’, een stevige warme basis, een donkere periode die voorbij gaat en uiteindelijk mag groeien
naar heelheid. Op het plateau is de tekst ‘wie één mens redt, redt de wereld’, een bekende tekst uit
de Talmoed, aangebracht. Chaim Peri, de pedagoog en bedenker van de aanpak in Yemin Orde,
heeft ons het advies gegeven om bijzonder goed te letten op wat er dagelijks gebeurt in dit kinderdorp, hoe de jongeren reageren en functioneren. Dit dorp waar 500 jongeren,
weeskinderen en jongeren uit ontwrichte gezinnen tussen de 12 en 18 jaar oud,
wonen, heeft een diepe indruk bij ons achtergelaten. De wijze waarop deze jonge
mensen worden opgevangen, hen respect voor zichzelf, elkaar en anderen wordt
bijgebracht, èn de eerbied voor de Eeuwige wordt voorgeleefd door een groot
deel van de begeleiders, verdient grote waardering.

Zes weken hard
werken heeft vijf
grote schilderijen,
waarop sport en
spel tot uitdrukking
komen, en een monumentaal keramisch beeld opgeleverd.
De staf en de jongeren waren bij de
officiële overdracht
van ons werk zeer
enthousiast en ons
werd gevraagd
nogmaals terug te
komen.

Lezingen
Wij mochten afgelopen periode drie lezingen verzorgen: op Urk en in Middelstum voor Kerk en Israël.
In Almere voor de groep van Boete en Verzoening die op dat moment herstelwerkzaamheden op de
Joodse begraafplaats in Muiderberg deed. Bij alle drie de lezingen kregen we geïnteresseerd publiek.
De actuele onderwerpen en de persoonlijke benadering spreekt aan.
SCHOUDER AAN SCHOUDER – vindplaatsen in het beloofde land
Het kunstboek waaraan wij sinds 2007 werken is op 27 oktober in Nijkerk gepresenteerd en het eerste exemplaar is aangeboden aan mevrouw Käthe SalmHeksch, de 100-jarige tante van Marc.
Het boek past volkomen binnen de doelstelling van SVP en richt zich tot religieuze, orthodoxe en messiaanse Joden en Christenen. Wij hopen dat de verschillende doelgroepen elkaar zullen herkennen en het respect en de liefde voor elkaar
mag groeien.
Het boek is in de boekhandel te koop en bij stichting SVP. De prijs is € 29,95.

Van de penningmeester
Namens het bestuur willen we iedereen bedanken die onze stichting SVP ondersteunen, op welke wijze
dan ook. Ook zijn wij bijzonder dankbaar voor de financiële en zelfs structurele hulp die wij in de afgelopen periode mochten ontvangen. Daardoor worden de projecten in Israël mogelijk gemaakt en bekostigd! Het financiële jaarverslag over 2010 wordt opnieuw verzorgd door Fact Administratiekantoor.
We hopen dat er in het voorjaar van 2012 weer een nieuw project van start mag gaan. Op aanvraag is
vanaf januari 2012 het financiële verslag weer in te zien. Helpt u mee onze projecten te realiseren?
Namens het bestuur een hartelijke groet en welgemeend sjalom toegewenst.
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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
gedachtegoed 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.

