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VOORWOORD 

 
NIEUW LICHT OP:    JALOERSHEID 

 
Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en u als wilde loot daartussen 
geënt bent, beroem u dan niet tegen de takken! Want indien God de 
natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Door hun val 
is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.  
(Romeinen 11) 
 
Eerst iets uit de praktijk. 
Wie iets van het entingsproces kent, weet dat de vrucht niet afhankelijk is van 
de onderstam, maar van de loot. Want iedere loot brengt naar zijn eigen aard 
vruchten voort. Een wilde onderstam is meestal beter bestand tegen ziekte en 
moeilijke omstandigheden dan een gecultiveerde onderstam. Vandaar dat 
vruchtbomen en sierheesters, zoals rozen, op een wilde onderstam zijn geënt. 
Maar waar de hovenier voortdurend op moet letten is, dat er uit de wilde 
onderstam geen nieuwe scheuten groeien. Want zulke nieuwe (wilde) scheuten 
trachten van nature de geënte loten te overwoekeren en te verdrukken. Met 
als resultaat, dat de geënte takken niet tot vruchtdragen komen. 
Als een wilde loot op een gecultiveerde onderstam wordt geënt, wat in de 
praktijk nooit gebeurt, dan heeft die nog steeds de zelfde neiging, en die wilde 
loot zal nooit in staat zijn om de vruchten van de goede loot te evenaren.  
 
Even een tussenstap.  
De wereld brengt wilde (vrucht)bomen voort die het voor het oog goed doen, 
maar de vruchten ervan zijn niet echt goed. Vanuit de hemel is in Jezus het 
allerbeste naar deze aarde toegekomen. Door Hem worden zelfs de wilde loten 
vernieuwd. 
 
Nu een stukje (kerk)geschiedenis. 
Een betere wortel en onderstam dan Jezus Christus is niet denkbaar. Hij is de 
van God gegeven saprijke drager van alle uitverkoren loten, eerst de Jood en 
dan de 'Griek'.  
Maar het probleem is dat iedere loot zichzelf de meest uitverkoren loot vindt. 
Hij is zo eigenwijs te denken, dat iedere andere loot die ook een plaats wil 
krijgen op de stam, eerst precies zo moet worden als hij. Zo niet, dan wordt 
die andere weggeduwd. 
'Grieken' moesten worden als Joden. Later, toen de meerderheid Grieks was, 
moesten Joden eerst 'Griek' worden. En zó ging dat maar door: orthodoxen 
moesten rooms-katholiek worden en protestanten moesten worden verbrand en 
aan de mensen van de “Afscheiding” werden hoge boetes opgelegd. 
Wederdopers waren ketters en kerkleden die tot levend geloof in Jezus Christus 
kwamen werden uit de kerk gezet.  
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Het is een triest verschijnsel, dat nog steeds waar is:  
De zegeningen zijn voor mij, de vloek is voor de ander. 
Daarom misgunde Kain de zegen aan Abel, Ismaël aan Isaak, de Griek aan de 
Jood, enz. WIJ willen de uitverkorene zijn en we kunnen het niet of heel 
moeilijk verdragen als een ander boven ons gesteld wordt. Tenzij ……. !  
Ja, tenzij we werkelijk van die ander houden. Want dan maken we plaats voor 
die ander, dan zijn we bereid om inschikkelijk te zijn. De liefde verandert niet 
alleen de omstandigheden, maar in de eerste plaats onszélf. Dan verdwijnt de 
jaloezie en ontstaat bewogenheid, als we zien dat degene die we liefhebben, 
niet goed wordt behandeld. Jezus kende als geen ander de kracht van liefde, 
vandaar dat Hij dat ook als een nieuw gebod aan zijn discipelen en aan ons 
geeft: Heb elkaar lief! 
 
Het geeft dan ook bijzondere voldoening als we door daden en woorden van 
verzoening merken dat Israël en ook anderen ons een plaats gunnen op die 
edele olijf. Gode zij dank, want dat is de vrucht van de verzoening, die God 
bewerkt heeft door het zenden van Zijn Zoon. 

WOUT BOUWMAN 

 

WERKWEEK JOODSE BEGRAAFPLAATSEN 2015 
IN TWENTE EN DE ACHTERHOEK 
 

Tijdens de zomerwerkweek op de Joodse begraafplaatsen is er met een team 
van 130 mensen gewerkt op 5 plaatsen in het oosten van Gelderland en 
0verijssel. 
 
Met uiterst gemotiveerde mensen werkten 
we o.a. in Enschede, waar verschillende 
bomen omgezaagd werden. Een flink 
aantal scheefgezakte stenen zijn weer 
rechtop gezet, gebroken stenen zijn 
gelijmd. Van ongeveer 180 stenen in 
totaal zijn de letters op de grafstenen 
opnieuw zwart gemaakt.  
Zeer vereerd waren we, toen de Joodse 
man die 15 jaar lang als consulent van het 
landelijke Nederlands Israëlitisch 
Kerkgenootschap (NIK) onze ‘baas‘ was 
geweest over de begraafplaatsen, en vorig 
jaar van dat werk afscheid heeft 
genomen, daarbij zei: “Zou ik volgend 
jaar niet met jullie kunnen meewerken?” 
Hij was er dit jaar inderdaad bij (foto) en 
na afloop van deze werkweek zei hij dat 
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hij genoten had: “Ik heb zo veel warmte ondervonden deze week!” 
In een interview met de televisie vertelde hij: “Het NIK is ingenomen met de 
betrokkenheid en de inzet van de vrijwilligers van de stichting ‘Boete en 
Verzoening’. Ze leveren professioneel werk. Maar ook hun bezieling en 
motivatie doet ons heel goed. We zijn er blij mee.” 

TINEKE ARENTZE 

 

STAND B&V BIJ OPWEKKINGSCONFERENTIE 
 
Elk voorjaar wordt in het Pinksterweekend de Opwekkingsconferentie 
gehouden, waar dit jaar ca. 65.000 christenen op afkwamen.  
Boete & Verzoening was daar nu voor het eerst met een stand aanwezig, in een 
enorme hal waar alle ‘goede doelen’ ondergebracht waren. Voor ons als B&V 
een avontuur, omdat we nog nooit aan zo’n groot evenement hadden 
deelgenomen.  
De reden waarom we hier met een stand wilden staan was dat we heel graag 
de jongere generatie bij ons werk willen betrekken en jongeren komen met 
duizenden naar Opwekking. Voor deze doelgroep hadden we speciale flyers, 
gesponsord door Scholten Uitgeverij, de uitgever en drukker van Een Spijker 
aan de Brug.  
 
We hadden eigenlijk geen idee wat ons te wachten stond op de drie dagen van 
Opwekking. Aafke Stoppels, Beata Hartendorf en ondergetekende kampeerden 
van donderdag t/m maandag op het terrein en konden donderdagavond de 
stand opbouwen. Gelukkig hadden we zelf ook tafeltjes en stoelen bij ons, want 
de kale stand bestond alleen uit twee bruinhouten zijwanden, een kleine tafel 
en twee stoelen. Op de foto is te zien dat we deze panelen met lichte stof 
bekleed hebben en het een mooi licht geheel werd. 

 
Toen Opwekking 
vrijdagmiddag 
startte, begon ook 
het publiek onze 
hal binnen te 
stromen.  
 
Duizenden mensen 
hebben de stand 
gezien en met 
honderden hebben 
we kunnen praten 
en over ons werk 
kunnen vertellen.  
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Heel veel bezoekers hadden nog nooit van ons werk gehoord maar vonden het 
indrukwekkend dat dit gedaan werd. Daardoor hebben we veel folders kunnen 
uitreiken en vooral veel bekendheid kunnen geven aan ons werk.  
Ook hebben we aan mensen van Surinaamse afkomst enkele tientallen boekjes 
Mek’ den Sabi! kunnen meegeven of na kunnen sturen. 
 
Dat er zoveel mensen langs onze stand zouden komen was boven verwachting, 
maar daardoor waren het heel intensieve dagen. Voor de bemensing van de 
stand was een schema opgesteld waarbij ook andere bestuurs- en werkgroep-
leden ingedeeld waren. Daardoor hoefden wij drieën niet steeds in de stand te 
staan en konden we ook enkele onderdelen van het Opwekkingsprogramma 
bijwonen. 
Al met al was het een activiteit waardoor B&V bekender is geworden en we er 
ook verschillende vrijwilligers bij hebben gekregen. 
Voor herhaling vatbaar! 

HARRIËT TAMMINGA 

 

HERDRUK EEN SPIJKER AAN DE BRUG 

 
Op 22 oktober jl. was het eindelijk zover: het eerste exemplaar van de herdruk 
van ‘Een Spijker aan de Brug’ kon overhandigd worden. Eerst kreeg Kees 
Sybrandi als schrijver van het boek dit eerste exemplaar uit handen van 
uitgever Cees Scholten, waarna Kees het boek kon overhandigen aan Opper-
rabbijn Binyomin Jacobs.  

Het was een 
feestelijke 
bijeenkomst met ca. 
120 mensen,  
en voor B&V heel 
bijzonder dat dit in 
de Zwolse synagoge 
plaatsvond. 
 
Naast Opperrabbijn 
Jacobs waren ook 
Rabbijn Katz van 
Amsterdam,  
Rabbijn Spiero van 
o.a. Zwolle,  
dhr. Vleesblok, 
afgevaardigde van 
het bestuur van de 
Groningse synagoge, 
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(bestuurs)leden van de Zwolse synagoge, vele vrijwilligers van B&V en andere 
belangstellenden aanwezig. Mooie waarderende woorden werden gesproken, 
woorden met lijnen naar het zwarte verleden van de Kerk en het verdriet 
daarover, maar ook de vreugde over wat de afgelopen jaren door het werk van 
Boete & Verzoening gebeurd is. 
 
Begin november is ook de drukopdracht gegeven voor de Engelse uitgave.         
Nu de uitgebreide Nederlandse versie is uitgekomen, kon die ook gebruikt 
worden voor de Engelse tekst. Aan die Engelse tekst was al heel lang gewerkt 
en is door Henriëtte Ferguson aangepast en aangevuld met de meest recente 
tekst, zoals die in de Nederlandse uitgave is gebruikt. Begin november waren 
ook deze drukproeven klaar en hebben we de drukopdracht kunnen geven. 
 
Op onze (ook vernieuwde) website www.boete-verzoening.nl kunnen foto’s van 
de boekpresentatie bekeken worden en kunt u het boek bestellen. 
Via de website kunt u zich ook aanmelden om mee te werken tijdens de 
jaarlijkse werkweek in juli (in 2016 van 18-22 juli 2016, zie de aparte brief 
daarover die bij deze Nieuwsbrief is gevoegd). Ook zou u kunnen meewerken 
op de joodse begraafplaats in Zwolle, een extra aanvraag die we hopen te 
honoreren in de meivakantie van 2016.  

HARRIËT TAMMINGA 

 

EEN ONVERWACHTE PRESENTATIE IN ISRAËL  
OVER HET WERK OP VAN B&V OP JOODSE BEGRAAFPLAATSEN 
 
In de zomer van 2015 mochten mijn schoonzus en ik in Israël voor een grote 
groep van zo’n 30 voornamelijk Amerikaanse Joden, een presentatie verzorgen 
over ons werk van Boete en Verzoening.  
 
We hebben daar namelijk 
een paar weken 
meegedraaid in een 
project voor vrijwilligers 
om medische materialen 
klaar te maken voor 
gebruik in rampgebieden 
en\of oorlogsgebieden.   
De andere (alleen Joodse) 
vrijwilligers waren 
nieuwsgierig naar ons 
motief: wat brengt een 
christen naar Israël om 
daar vrijwilligerswerk te 
gaan doen?  
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We konden uitleg geven over onze motivatie en benoemden daarin ook ons werk 
op de Joodse begraafplaatsen. Dat wekte al snel hun interesse en toen we aan 
iemand wat foto’s lieten zien, ging dit als een lopend vuurtje door de groep en 
werden we gevraagd of we niet voor de hele groep iets zouden kunnen 
presenteren.  
De groep drong erg aan en de leiding gaf ons op een avond de ruimte om onze 
presentatie te verzorgen. Gelukkig had ik een USB stick meegebracht met 
daarop diverse foto’s. Men luisterde aandachtig en was zeer verbaasd, ontroerd 
en geraakt. Omdat ik vertelde dat er een Engelstalige versie van Een Spijker 
aan de Brug gaat verschijnen, tekenden heel wat mensen in om het boek t.z.t. 
toegestuurd te krijgen.  
 
Regelmatig spraken mensen ons daarna aan over de presentatie en wilden van 
alles weten over onze motieven en of ze financieel konden supporten. 
Eén man kwam regelmatig naar me toe en moest me steeds onder tranen 
vertellen hoe hij geraakt was door dit werk. “We hebben vele vijanden,” zei 
hij “maar deze vriendschap zal ik niet meer vergeten.” Een ander nam ons 
apart en stopte twee kleine cadeautjes in onze handen als dank voor wat we 
doen. 
 
Tevens hebben we een Hebreeuwse ‘Spijker aan de Brug’ kunnen geven aan 
een Amerikaanse Jood die alija heeft gemaakt. Hij heeft het boekje in één 
adem uitgelezen en toen ik hem weer sprak drukte hij het boekje tegen zijn 
hart en zei: “Dit is een enorme schat waar ik zuinig op zal zijn!” Tevens vroeg 
hij om nog een exemplaar die hij aan zijn eigen Rabbijn wilde geven.  
Kortom, het was een onverwachte maar ongekende mogelijkheid om ook 
Amerikaanse Joden te kunnen vertellen over ons werk en te bemerken hoe 
helend het heeft gewerkt. We waren zelf ook weer ontroerd over de impact die 
ons werk kan hebben op Joodse mensen. 

AAFKE STOPPELS 

ACTIE STEUN 

 
In het vroege voorjaar kregen we van dhr. Huisman van het Ned. Isr. 
Kerkgenootschap de vraag of B&V kon helpen om metaheirhuisjes en 
omheiningen op diverse begraafplaatsen te restaureren. Daarvoor hebben we 
toen direct een actie op touw gezet omdat die restauraties het ‘gewone’ 
budget van B&V te boven zouden gaan. Daar is gelukkig heel goed op 
gereageerd en konden we afgelopen zomer de restauratie van het 
metaheirhuisje in Hardenberg bekostigen!! Omdat er meer van die kostbare 
aanvragen zullen komen blijven we extra inkomsten nodig hebben. Vraag 
daarvoor bijvoorbeeld eens een collecte aan in uw kerkelijke gemeente. 
Bijdragen voor STEUN kunt u doen door een bedrag eindigend op € --,05 cent 
over te maken. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit actiefonds! 
 

HARRIËT TAMMINGA 
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HET BET CHAJIEM (HUIS DER LEVENDEN) TE BUSSUM 
 

Reeds in 2014 kwam er een 
verzoek van de Joodse 
gemeente van Bussum of wij 
iets konden doen op hun Bet 
Chajiem. 
 
Na een kennismakings-
bezoek en rondleiding op de 
Joodse begraafplaats door 
dhr. Joseph, moesten we 
erkennen dat we dit niet 
meer in 2014 konden doen, 
maar wel op de lijst voor 
2015 konden zetten. 

 
In januari 2015 kwam dan ook de vraag of we al wisten wanneer we iets konden 
doen. Het ging om een honderdtal stenen met opliggende letters. Niet iets om 
een hele werkweek voor te organiseren, het moest een tussentijdse actie 
worden. In april van dit jaar is dan ook op de dag na Koningsdag door vier 
mannen het voorwerk ter hand genomen en op twee prachtige dagen in mei 
heeft de God van de hemel het ons doen gelukken om deze klus te klaren.        
We waren heel dankbaar voor deze mensen, die de beminden om der vaderen 
wil op deze wijze met liefde wilden dienen. 

PIET LUIJTEN 

BANKREKENING RABOBANK IS VERVALLEN 
 
Al heel lang heeft de Stichting Boete & Verzoening twee bankrekeningen in 
gebruik: een bij de Rabobank en een bij de Postbank, het huidige ING.  
Die laatste was oorspronkelijk de Girorekening, omdat veel mensen alleen een 
girorekening hadden en daarom overschrijven naar een rekening bij een bank 
lastig was. Intussen is er op bankgebied veel veranderd en maakt het helemaal 
niets meer uit vanuit welke bank je een overschrijving doet. 
 
Omdat we beide banken voor hun diensten moeten betalen, hebben we 
besloten om de rekening bij de Rabobank op te zeggen. Al geruime tijd staat 
dan ook alleen ons rekeningnummer bij de ING op onze folders etc. vermeld. 
Mocht u het Rabobanknummer 0365 9318 88 nog in het adresboek van uw bank 
hebben staan, wilt u dat dan verwijderen? Anders retourneert de Rabobank het 
overgeschreven bedrag aan u. 
Alleen het bankrekeningnummer NL59 INGB 0000 9125 04 is dus nog in 
gebruik. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

HARRIËT TAMMINGA 


