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Shalom allen 
 
Een lichte bries trekt door het landschap 
van Judea, waar de warmte voelbaar trilt 
en het een genot is om de wind vrij spel te 
geven en je hoofd vrij te maken van alle 
ballast die toch elke dag door het nieuws 
weer bij een ieder van ons binnenkomt.  
De ‘Koningin van de Nacht’, een geurige 
bloem, begint de avonden te vullen met 
een verrukkelijk parfum en het is dan ook 
heerlijk om buiten te zitten en ervan te 
genieten. Wij zijn inmiddels gestart met 
ons werk en participeren op dit moment in 
een expositie in de regio. Ook zijn we  
eindelijk begonnen met een nieuw project 
voor Stichting Visual Perspectives.  
Tijd voor de nieuwsbrief! 

Mata oktober 2015 

Beit Bart 
In Januari hebben we in verband met een nieuw kunstproject contact opgenomen met Beit Bart, 
een huis voor ouderen in Jeruzalem, waarvan een groot aantal de holocaust heeft overleefd. 
We hebben een voorstel gedaan om werk te maken voor dit huis en de directie was enthousiast. 
We hebben een grote gemeenschapsruimte bekeken die wel wat kleur en fleur kan gebruiken en 
de inspiratie begon al te komen bij het bezichtigen. Dagelijks zijn er in deze ruimte activiteiten 
voor de bewoners, van concert tot film tot gewoon gezellig samenzijn. Aan ons dan de taak om 
daar ideeën voor aan te dragen en uit te voeren.  
Beit Bart is aan het verbouwen en door alle drukte is het een lang proces geworden voordat we 
het uiteindelijke fiat kregen om onze ideeën ook daadwerkelijk vorm te geven. Half augustus 
kwam de verlossende mail en bij Beit Bart zijn ze reuze benieuwd wat het gaat worden. 
Beiden hebben we onze ideeën kenbaar gemaakt door schetsen in te leveren. De schilderijen  
(4 grote doeken) met het thema ‘de terugkeer van het joodse volk naar de stad Jeruzalem in 
het geliefde Eretz Israël’. De wens van de directie is dat de stad vooral herkenbaar moet zijn als 
Jeruzalem! De keramiek (3 wandobjecten) heeft als thema ‘Tikwa’ wat ‘Hoop’ betekent.  
Wij zijn er klaar voor om deze uitdaging aan te nemen!  

Verrassing 
Het was voor ons een welkome verrassing dat het bestuur het fiat gaf om de kosten voor de 
krachtstroom, die nodig is om de oven te kunnen stoken, uit de kas van SVP te betalen. Ook 
hoorden we dat verschillenden van u dit door royale giften hebben mogelijk gemaakt! 
Daardoor zijn we niet meer afhankelijk van de ovens van andere collega’s, zoals de vorige jaren. 
Allen heel, heel hartelijk dank voor deze bemoedigende steun!! 

 Bestuur  
We vergaderen als bestuur twee keer per jaar. Het afgelopen jaar hebben we dat een keer via 
de skype gedaan en een keer ‘life’ in Soest toen wij in maart in Nederland waren. Allerlei zaken 
komen dan ter tafel. De laatste keer hebben we o.a. ook gesproken over de projecten hier en de 
eventuele lezingen in Nederland.  
Lezingen in Nederland kunnen beter in de vorm van een zgn. ‘lezingen-tour’ gegoten worden  
omdat incidenteel een lezing geven voor ons niet haalbaar is. De onderwerpen voor de lezingen 
zijn: ‘De (weder)komst van de Messias’, ‘Het visioen van het eeuwig Jeruzalem’, ‘De laatste  
vijand’ en ‘Kristalhelder stromend water’. Mocht er interesse voor zijn dan kan er contact  
worden opgenomen met dhr. Olaf Troll. otroll@versatel.nl     
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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          

Dank 
Ook nu willen we onze achterban die het werk voor SVP regelmatig steunt weer heel hartelijk 
danken, zowel voor het gebed als voor de financiële middelen. Wij zijn daar erg dankbaar voor 
en de betrokkenen van de non-profit organisaties, voor wie wij het werk maken, zijn ook steeds 
weer verrast en ontroerd dat zij werk ontvangen om de ruimtes in hun tehuizen aangenaam te 
maken. We hebben dit ook nu weer gemerkt bij de directie van Beit Bart. Daar doen we het 
voor! Door dit werk hopen we een boodschap van liefde en waardering af te geven. Het leven in 
Israël is zwaar en het valt niet mee om ook in deze tijd, na een geschiedenis van vervolging,  
terreur en uitmoording, opnieuw de zondebok te zijn. Enerzijds heeft de bevolking daardoor een 
mentaliteit van onverzettelijkheid gekregen, anderzijds is er enorm veel verdriet en frustratie en  
horen we dikwijls de roep: ‘Houdt het dan nooit op!’  
Wij hopen en bidden dat alle kleine daden van liefde en bemoediging iets mogen bijdragen aan 
de verwondering dat er ook door een groep mensen aan hen gedacht wordt en dat dit hen mag 
bemoedigen. Bovenal dat zij blijvend mogen vertrouwen op hun eigen God.  

Financiën 
De financiën zijn weer goed afgesloten. We zijn blij met onze penningmeester Rob Rullmann die 
dit zeer accuraat doet. Ook heeft een kascommissie de jaarrekening van 2014 goedgekeurd.  
Deze info is te vinden op de website. www.stichtingvisualperspectives.nl    
Van verschillende kanten kwam de vraag om het banknummer in de volgende nieuwsbrieven op 
leesbare grootte af te drukken. We hopen dat dit in deze nieuwsbrief is gelukt! Het is soms wat 
woekeren met de ruimte op de twee A4-tjes! 

Wij sluiten af met het vrijmoedige gebed dat Koning David meer dan 2000 jaar geleden richtte 
tot de Eeuwige. (Dit staat in 2 Samuel 7:23-29 en wij hebben dit gebed opgenomen in ons boek 
‘Schouder aan Schouder, vindplaatsen in het beloofde land’) 
 
‘Wie kan zich meten met Jisraëel, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor een god zich 
heeft ingezet om het vrij te kopen en tot zijn volk te maken, om zo voor zichzelf een naam te 
vestigen door middel van grootse en indrukwekkende daden: omwille van uw volk dat u hebt  
bevrijd, hebt u vreemde volken en hun goden op de vlucht gedreven. U hebt uw volk Jisraëel 
voor altijd aan u toegewijd en u, Eeuwige, bent hun tot God. Welnu Eeuwige God, houdt u dan 
ook aan de belofte die u aan mij en aan mijn koningshuis hebt gedaan en doe uw woord voor  
altijd gestand. Dan zal uw naam voor altijd in ere worden gehouden en zal men zeggen:  
‘De Eeuwige Tsevaot is God over Jisraëel’, en dan zal het koningshuis van uw dienaar Davied  
altijd standhouden. U, Eeuwige Tsevaot, God van Jisraëel, hebt aan uw dienaar onthuld dat u 
voor mij een huis zult bouwen. Daarom durf ik dit gebed tot u te richten. U, Eeuwige Tsevaot 
hebt me zo’n grootse toekomst beloofd. U alleen bent God, uw woorden zullen zeker in  
vervulling gaan. Welnu, zegen dus mijn koningshuis opdat het altijd standhoudt. Dat hebt u, 
Eeuwige God, immers beloofd. Moge het koningshuis van uw dienaar voor altijd gezegend zijn.'  

 
Een warme groet van ons beiden, 
Marc en Henny de Klijn van Hartingsveldt 


