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Shalom lieve vrienden van SVP 

Januari is inmiddels ruim voorbij en officieel is het te laat voor een 
Nieuwjaarsgroet…..maar we wijken daar opgewekt van af en wensen een ieder toch 
een gezegend, gelukkig en vruchtbaar nieuw jaar toe!  
Een jaar waarin we de lessen, die Covid ons heeft aangereikt en waarvan wij mochten 
leren, in praktijk zullen brengen en bescheidenheid mag overheersen. 
Nu in deze maand, de koudste in Israël, beginnen de dagen alweer zichtbaar langer te 
worden en bloeit de Amandelboom rijkelijk. Nog even en alles bot weer uit, de natuur 
ontwaakt uit de winterslaap en dat mag een hoopvol teken zijn voor ons allemaal.  

Nieuw licht 
Het afgelopen jaar werd rijk gezegend door een hoge productie van ons eigen werk, 
mede veroorzaakt door corona. Ook een zeer succesvolle Open Huis Expo in mei en 
bovendien een 2-daags Open Depot in Bussum, een nieuwe plek waar ons werk 
opgeslagen is. Mede om die reden, want natuurlijk ook om onze familie te zien, waren 
wij ruim vijf weken in Nederland. Daardoor konden wij in augustus het eerste contact 
leggen met de uitgeverij, die het boek over zestien Parashot, wekelijkse Tora-lezingen 
in de synagoge, ter beoordeling wilde inzien. 
Dit boek ‘Nieuw licht op oude woorden’, waar ik (Marc) inmiddels al zes jaar aan heb 
gewerkt, zal qua planning in april uitkomen bij Buijten & Schipperheijn in Amsterdam. 
Ook Stichting Visual Perspectives zal financieel meehelpen om de uitgave van dit boek 
mogelijk te maken. Wij zijn dankbaar voor deze noodzakelijke subsidie maar ook voor 
de morele ondersteuning. Er zal een boekpresentatie worden georganiseerd, 
gekoppeld aan een signeer-sessie.  
Vanaf de laatste week van december tot eerste week in februari hebben wij beiden 
non-stop gewerkt aan de definitieve tekst, de illustraties met bijschriften, de 
literatuuropgave, het Ten geleide, colofon etc. Als al deze geplande gebeurtenissen 
plaatsvinden, zullen wij DV uiteraard naar Nederland komen.  
Het boek beoogt de kloof tussen Christenen en Joden te overbruggen, een 
eeuwenlange wederzijdse argwaan die enorme schade heeft toegebracht aan het 
Joodse volk, maar die onnodig is omdat wij uit Zacharia 12: 10 - 12 weten dat de 
Joden hun eigen Messias zullen gaan herkennen. 



Wij stellen gebed voor de verschijning en een goede ontvangst van dit boek op hoge 
prijs. Mocht iemand suggesties hebben voor een signeer-sessie in een boekhandel, 
dan houden wij ons aanbevolen voor nader contact. Graag willen wij aan een dergelijk 
evenement meewerken. 
 

Herzog ziekenhuis 
De Israëlische molens malen langzaam. Dat blijkt nu vooral bij het project voor het 
Herzog Medical Center in Jerusalem. De ziekenhuis praktijk is zó intensief en vraagt 
zóveel van de medische staf, dat concrete afspraken steeds weer uitgesteld moesten 
worden. In de vorige nieuwsbrief kondigden wij aan foto’s te publiceren van de 
plekken waar ons werk terecht is gekomen. De staf van het ziekenhuis is inmiddels 
toegekomen aan een definitieve keus en de schilderijen zijn inmiddels opgehaald. De 
definitieve plek zal nu worden bepaald. Ook de sokkels voor de beelden zijn in 
productie. Zodra dat klaar is kunnen ook die geïnstalleerd worden. 

Maar we hebben dus nog geen foto’s in het ziekenhuis kunnen maken…..! 
Om die reden wat meer informatie over het werk zelf. De zeven schilderijen bestaan 
uit twee zeer grote doeken (pagina 1) met het thema ‘Het licht zien’ en het thema 
‘Vlucht uit Babylon’. Een ander groot doek is getiteld ‘Waterland’. Verder wat kleinere 
doeken die ‘Mayflower’, ‘Red Moon’, ‘Hope’ en ‘Sporting in Tel Aviv’ heten. De twee 
keramische sculpturen dragen de volgende titels. ‘Motherhood’, een moeder die zich 
ontfermt over haar twee kinderen en ‘Alienation’, een verbeelding van het thema 
vervreemding. Dit laatste beeld zal z’n plek krijgen in de afdeling Psychiatrie. 
De schilderijen en beelden zijn al in november uitgezocht en de sokkels op dit moment 
in de maak. De werken komen in een nieuw gebouwde vleugel van het ziekenhuis die 
bijzonder uitnodigend is en volop ruimte biedt. 



Bestuur 
De laatste bestuursvergadering die wij in september ‘live’ hebben gehouden vond 
plaats in Nederland gedurende ons verblijf. Het is natuurlijk altijd leuker om deze 
vergadering fysiek te houden dan via skype of zoom, maar de mogelijkheid om 
digitaal te vergaderen is winst. 
Anne, onze nieuwe voorzitter, heeft zich enthousiast ingewerkt en wij zijn blij met zijn 
inzet en inbreng. Onze Nederlandse medebestuursleden wonen ook nog eens dicht bij 
elkaar en wij kunnen de organisatie in alle rust aan hen overlaten. Rob en Anne, 
hartelijk dank voor jullie inzet en prima samenwerking! 
Er bestaan ook plannen voor nieuwe projecten, maar het is beter om eerst deze twee 
projecten, waarvan we zojuist een tipje van de sluier hebben opgelicht, af te ronden. 
 

Financiën 
De jaarrekening is inmiddels klaar 
en zal nog gecontroleerd worden 
door de kascontrole commissie. 
Onze financieel gezonde stichting 
blijkt steeds weer een solide basis 
te zijn om activiteiten te kunnen 
ontplooien. Wel zijn de 
bureaucratische regels bij de bank 
zozeer tijdrovend dat de 
penningmeester een wekenlange 
(zo niet maandenlange) kluif heeft 
gehad om aan alle voorwaarden te 

voldoen.  Alleen omdat één bestuurslid in Israël woont en de doopcelen in zo’n geval 
volledig gelicht moeten worden. Maar met dergelijke perikelen willen wij jullie verder 
niet opzadelen.  

Dankbaar  
Elke keer opnieuw willen we onze dankbaarheid uitspreken, omdat we steeds meer 
beseffen dat het bijzonder is dit werk nog te mogen doen. We zijn gezond, worden 
een dagje ouder en hebben energie om te blijven doorgaan. We beseffen dat dit niet 
vanzelfsprekend is. Onze Vader komt dan ook alle eer toe. 
Ook onze achterban zijn we blijvend dankbaar, dat mag welgemeend steeds opnieuw 
gezegd worden! 

Een hartelijke groet, Marc en Henny de Klijn van Hartingsveldt 
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