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VOORWOORD
Met diepe dankbaarheid kijken we terug op veel zegeningen. Graag
wil ik een aantal zegenvelden met name noemen.
Allereerst het werk op de Joodse begraafplaatsen. Nog steeds mogen we ons verheugen in een toenemende belangstelling voor dat
werk, met een groeiend aantal vrijwilligers. En door de dienende
houding waarmee dit werk wordt gedaan, neemt ook het vertrouwen en de openheid van de Joodse mensen toe. Daarin herkennen
en erkennen we de zegen van onze hemelse Vader.
Verder zijn we verheugd dat ook anderen door de Heer worden
betrokken bij het verzoeningswerk. We denken bijvoorbeeld aan
het werk van ‘Pillar of Fire’. De voorzitter van deze organisatie, dhr.
Jack van der Tang, heeft een reis gemaakt naar Papoea Nieuw Guinea, waar een diepe verzoening heeft plaatsgevonden met lokale
bevolkingsgroepen. Lees het verslag hiervan eens door op onze
website. We zijn heel dankbaar dat we Jack daarin met raad en
daad mochten ondersteunen, ook uit onze kas. Ook dat hebben we
ervaren als een zegen van God.
Een andere zegen is dat het boekje van ds. Kees Sybrandi ‘Een
spijker aan de brug’ ook in het Engels is verschenen en er gewerkt
wordt aan een Duitse vertaling. Verder is er een begin gemaakt
met het herschrijven van de eerste brochures van B&V, indertijd
geschreven door ds. H. van Vliet, de oprichter van onze stichting.
Het boekje ‘Mek’ den Sabi’ over de verzoeningsreis in de binnenlanden van Suriname, is helemaal uitverkocht en er wordt gewerkt
aan een vervolg. Tenslotte wordt ook gewerkt aan een boekje over
het verzoeningswerk dat door de jaren heen op de Nederlandse
Antillen en Aruba heeft plaatsgevonden.
Toch is er nog één ding waarover wij volgend jaar ook heel graag
een dankwoord zouden willen kunnen schrijven, en dat is
verjonging van het bestuur. Al heel lang zijn we op zoek naar mensen die de huidige bestuursleden -waarvan velen al een lange staat
van dienst hebben- zouden willen en kunnen vervangen. Vandaar
dat we u als onze achterban willen vragen om ook daarvoor te
bidden. In het geloof en het vertrouwen dat u door het lezen van
dit jaarverslag zult delen in onze dankbaarheid, wensen wij u allen
Gods zegen toe.
WOUT BOUWMAN (VOORZITTER)
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OVERDENKING
WANNEER KOMT ER EEN EINDE AAN … VEROOTMOEDIGING?
Naarmate de geschiedenis verdergaat, worden steeds meer vragen
gesteld naar de noodzaak van blijvende verootmoediging. Hoelang
moeten we bijvoorbeeld de Sjoa nog blijven gedenken … en er ons
over verootmoedigen?
En: als er steeds meer duidelijk wordt over de Nederlandse oorlogsmisdaden tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië …
moet elke onthulling ons dan weer brengen tot verootmoediging?
En: als paus Franciscus voorbereidingen treft voor de heiligverklaring van een groep Zuid-Amerikaanse martelaren die in de 17e
eeuw gedood zijn door Nederlandse soldaten … betekent dat dan
opnieuw dat we als Nederlanders ons daar schuldig over moeten
voelen? Kunnen we daarover en over zoveel meer niet gewoonweg
zeggen: ‘Dat is verleden tijd? Het moet maar een keer over zijn?’
Deze illustratie
trof ik op een
logeeradres in
Israël aan, in
een Hagada
(liturgieboek
voor de
Sedermaaltijd)
voor jongeren.
We zien
Egyptenaren,
nazi’s,
kruisvaarders,
een bisschop (heel prominent afgebeeld), koningin Isabella (die
de Joden uit Spanje en Portugal verdreef in 1492), Spaanse
soldaten en Arabische vijanden van Israël in één meute achter
het volk van God aanrennen.
Dit liturgieboek voor de avond van Pesach geeft het antwoord op
de vraag die ik hiervoor al liet horen. ‘Hoelang moeten we ons
blijven verootmoedigen?’ Het antwoord is: ‘zolang als er door de
slachtoffers in verdriet gedacht en herdacht wordt!’
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Pas in Gods toekomst zal het verleden echt ter ruste gelegd kunnen
worden. Hoewel, de wonden van het LAM zullen ook dan nog
herinneren aan alle duisternis en verdriet door de zonde! En zelfs
dan zal er verootmoediging zijn, die tot dank en aanbidding leidt.
Verootmoediging, die te maken heeft met de aanschouwing van
het LAM en van God in al zijn heilige wegen!
Zeker als volgelingen van Jesjoea, de Priester uit Israël, die ook
ons als niet-Joodse gelovigen heeft geroepen om te delen in Zijn
en Israëls priesterschap, komt er nooit een einde aan de verootmoediging in ons hart en leven. Verootmoediging is dan ook geen
zwart gat waarin alle vreugde gedood wordt; integendeel, het is de
weg waarlangs het licht van God weer binnen kan komen in harten
en relaties. Zeker voor ons als geroepenen uit de volken, en zo ook
als vertegenwoordigers van die volken, komt er geen einde aan de
verootmoediging. Wij mogen daarin juist vooropgaan.
En als volgelingen van de Heer, aan wie de genade is geschonken
om een inzicht en besef te krijgen van gemeenschappelijke schuld,
van buigen, vergeving vragen en daden van liefde verrichten …
zeker voor ons komt er geen einde aan. Totdat het Koninkrijk van
de God van Israël en zijn Messias is gekomen … tot die tijd mag
ons leven en dienen in verootmoediging (onder de gemeenschappelijke schuld van het Lichaam van de Messias door de eeuwen
heen) de weg zijn waardoor God de harten wil troosten van hen
die door ons, door het Lichaam van de Heer, grofweg ‘de kerk’,
beschadigd zijn. Eerst de Jood, maar dan ook de Griek!
Wie anderen ontmoet die pijn hebben, kan nooit zeggen: ‘Daar
moet je nu maar eens overheen zijn. Dat moet nu maar eens uit
zijn!’ Daarom gaat het werk van de Stichting Boete & Verzoening
ook door. Elk jaar weer. In ons land en daarbuiten. Op begraafplaatsen en in gebed. Ten opzichte van het Joodse volk, ten opzichte van anderen.
Omdat onze Heer zich heeft gebogen onder de schuld van eeuwen,
daarom buigen wij mee. Onder eigen en gemeenschappelijke
schuld. En zo zullen we opnieuw opgericht mogen worden … door
de hand van onze God, die spreekt – bij monde van de Opgestane,
die tot in eeuwigheid het LAM is, dat als geslacht bij de Troon
aanwezig is: ‘Vrede zij U!’
EDJAN WESTERMAN
AALSMEER
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WERKWEEK JOODSE BEGRAAFPLAATSEN 2016
In juli 2016 hebben ongeveer
150 mensen meegewerkt aan
de landelijke zomerwerkweek in Oost Overijssel.
Aan het eind van de week
zagen de acht begraafplaatsen in Oldenzaal, Goor,
Ommen, Rijssen, Dedemsvaart,
Hardenberg
en
Ootmarsum er weer prachtig
uit. Dhr. Huisman, consulent
van het landelijke Nederlands
Israëlitisch
Kerkgenootschap, kwam nog kijken en
zei: “Weet, dat wij in Amsterdam ongelooflijk blij met
jullie zijn!”
Een bijzondere gebeurtenis
heeft
te
maken
met
Gwendolyn, een jonge Messiasbelijdende Jodin, die vorig jaar en
dit jaar heeft meegewerkt op de begraafplaats. Als Jodin heeft ze
veel afwijzing ervaren in de kerk. Vorig jaar hebben we haar
daarom bij haar aankomst in de groepsaccommodatie heel hartelijk
verwelkomd door een erehaag te vormen, haar toe te zingen en
ook gloedvol toe te spreken: een Jood in de kerk is een erelid!
Nu vertelde ze ons: “Die avond dat ik vorig jaar bij jullie was heeft
zó genezend gewerkt. Ik ga nu weer met plezier naar de kerk en
dat is in jaren niet zo geweest. Als kind maakte ik in de kerk al
mee, dat me op de kindernevendienst bij het beantwoorden van
een vraag werd toegesnauwd: “Jij moet je mond houden, want jij
bent Joods; jij hebt immers Jezus vermoord!”
Maar nu is er iets binnen in mij genezen. O, die Israëlische vlaggen
waarmee jullie een haag vormden! De liefde die u heeft voor mij
en voor mijn volk”.
Het afgelopen jaar is die avond bij jullie altijd in mijn achterhoofd
gebleven. Maar dat gevóel!… Ik heb dat nog nooit gehad met
christenen. Nu wil ik wél weer weten, dat ik een dochter van Israël
ben; ik mag er wél zijn!
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Er geneest elke keer weer een stukje in mijn ziel. Ik weet niet of
u beseft hoeveel dit alles voor mij betekent. Niet alleen voor mij,
maar voor het hele joodse volk. Ik keek heel erg uit naar een
volgende ontmoeting met jullie!”
Kees Sybrandi heeft haar toegesproken, een bloemenkrans
omgehangen en op een verhoging gezet, om haar te laten voelen
hoe ontzettend kostbaar ze is en hoe blij wij, juist als christenen,
met haar zijn. Hier zagen we even heel concreet iets van onze taak:
de vertroosting van Israel.
Rabbi Alon Goshen Gottstein uit Israël stuurde ons een brief als
reactie op het boekje ‘Een Spijker aan de Brug’:
Uw werk is een ontroerend gebaar en een manier van uitdrukking
geven aan de wens tot verzoening. Het schept vriendschap.
Ik hoop dat dit werk voortgang zal vinden in het bouwen van dergelijke bruggen in een wereld die dat meer dan ooit nodig heeft.
Wij in Jeruzalem bidden voor u”.
Na afloop van de werkweek schreef een deelnemer ons:
“Dit jaar nam ik voor het tweede jaar deel aan de werkweek van
Stichting Boete & Verzoening. Wat een ongelofelijke saamhorigheid
en eenheid ervaarden we gedurende deze tijd!
Ik heb het boek 'Een Spijker aan de Brug’ dit weekend gelezen en
ben gewoon onthutst wat voor een enorme impact dit werk heeft
op de verzoening tussen Jood en Christen. Wat een geweldige
moeite, inspanning en toewijding hebben jullie getoond door de
jaren heen, niet alleen in Nederland maar juist ook in Oost Europa!
Het is zo mooi om te lezen dat als Joden ons kunnen zegenen, dit
betekent dat een goed deel van de bitterheid tegen christenen is
genezen. Je doel is een komende complete verzoening tussen
Joden en christenen, maar je zegt ook dat deze verzoening nog wel
twee generaties kan duren. Het leed aangedaan is zo enorm!
Het werk van Boete & Verzoening is een 'medicijn voor de Joodse
ziel' zegt een Joodse man, wat geweldig om te lezen! Geen dialoog
maar praktische verootmoediging en berouw. Dit is DE manier om
verzoening te bereiken.
Ik ben diep getroffen door zoveel doorzettingsvermogen, liefdebetoon naar het Joodse volk door jullie en anderen heen!”
TINEKE ARENTZE
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NOG MEER HERSTELWERK IN

2016

Zwolle
In 2016 begonnen de herstelwerkzaamheden op de
Zwolse begraafplaats, die
onder het beheer van de
Zwolse Joodse gemeente
valt. In de Nieuwsbrief van
afgelopen december heeft
daar al een verslag over
gestaan. B&V is heel dankbaar dat deze Joodse
gemeente ons daarvoor
benaderd heeft. We hebben daar met ca. 80 vrijwilligers, die hiervoor in de Zwolse kerken werden geworven, in de eerste dagen
van mei (en losse dagen daarna) kunnen werken. Daardoor hebben
al die vrijwilligers vaak voor het eerst kennis kunnen maken met
het werk en de motivatie van B&V. Mede door artikelen in de
regionale kranten en filmverslagen op TV Oost kwam er in die
eerste week van mei veel aandacht voor het werk van B&V.
Harriët Tamminga
Dordrecht en Rotterdam
Nadat we in eerdere jaren al veel werk verzet hadden in Dordrecht hebben we op
19 juni op een zondag gewerkt met
25 mensen. Omdat het op sabbat nooit
mogelijk is om te werken op een joodse
begraafplaats en de meeste mensen door
de week werken, hebben we dit zo opgelost om toch in Dordrecht het werk voortgang te laten vinden. Veel van de mensen
die toen meededen zijn lid van een messiaanse gemeente, die ook altijd op sabbat
bij elkaar komt.
Met anderen hebben we in de week van
12 september het werk in Dordrecht kunnen afmaken. Met de takel die we mochten lenen van de joodse
gemeente van Amsterdam, hebben we zowel in Dordrecht als
daarna in Rotterdam nog hele zware stenen kunnen rechtzetten of
lijmen. Dank aan Adonai en voor al uw gebeden en gaven, waardoor dit werk mocht gelukken.
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De voorzitter van de joodse gemeente in Rotterdam schreef:
“Werkelijk fantastisch wat jullie allemaal gedaan hebben, en goed
te zien hoe Julie dit allemaal doen. Woorden schieten mij te kort,
en ik hoop dat jullie dit nog tot in lengte van jaren mogen, kunnen
en willen doen. Kol Hakawod en hoop opnieuw beroep op jullie te
kunnen doen in 5777.”
Piet Luijten
Groningen
Ook in 2016 zijn we, zoals
we dat al 17 jaar gewend
zijn, weer van start gegaan
op de twee grote Joodse
begraafplaatsen in Groningen en Appingedam.
Een grote groep vrijwilligers uit de regio is flink
aan de slag gegaan. Aangezien we alle stenen
inmiddels geletterd hebben, bestaan onze werkzaamheden nu
voornamelijk uit het onkruidvrij maken. In Groningen zijn vele
grafzerken met een grindbed, waar onkruid doorheen groeit. Na
drie dagen hard werken zag het er daarna weer goed verzorgd uit.
Aafke Stoppels

VERZOENINGSREIS NAAR PAPOEA NIEUW GUINEA
“Toen ik begon met mijn toespraak en vertelde dat ik uitgezegend
was en kwam namens 50 Israel organisaties, verschillende kerken
en organisaties die met Israel verbonden waren en dat we verlangen hadden tot verzoening, ontstond er groot gejuich. Ik hoefde
geen moment te twijfelen dat men massaal hiernaar had verlangd.
Ik raakte er even emotioneel van.”
Dit staat in het verslag dat Jack van der Tang maakte van de verzoeningsreis naar Papoea Nieuw Guinea die hij in mei 2016
maakte. Voorafgaand aan die reis waren begin 2016 vertegenwoordigers van een 50-tal verschillende Israëlorganisaties in Nederland (IsraelPlatform.nl) in een een bijeenkomst neergeknield in
verootmoediging en schuldbelijdenis tijdens de avondmaalsviering,
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Nadat Jack in Jayapura (het voormalige Hollandia) op een grote
conferentie van christelijke gemeenten uit heel Papoea n.a.v
verschillende Bijbelgedeelten het belang van verzoening had
uitgelegd, vroeg hij vergeving voor vier specifieke zaken
1. Wilt u ons, Nederlanders vergeven omdat wij als Nederland Papoea
in de steek hebben gelaten? Ondanks alle beloftes die ons land
heeft gedaan.
2. Wilt u ons, Nederlanders vergeven dat wij in de Verenigde Naties
niet voor Papoea zijn opgekomen en hebben gezwegen?
3. Wilt u ons, de Nederlanders vergeven dat wij u het evangelie
hebben verkondigd maar gezondigd hebben door u niet te vertellen
over Israel en het Joodse volk?
4. Wilt u ons, Nederlanders vergeven voor elke andere zonde die
wij u misdaan hebben?
Daarna kwam een bijzonder moment voor alle aanwezigen toen hij
de voeten van acht Papua-leiders waste.
Jack schrijft daarna in
zijn verslag:
“Ik heb daar mede
namens u mogen staan
en ben dankbaar dat
we als Israelplatform
een daad van verzoening mochten doen en
tot zegen mogen zijn.”

Al langere tijd was het binnen ons bestuur een gebedspunt om een
verzoeningsreisreis naar Papoea Nieuw-Guinea te kunnen maken.
Daarom zijn wij als Boete en Verzoening heel dankbaar dat wij deze
verzoeningsreis, namens zoveel Nederlandse organisaties, financieel mede mogelijk hebben kunnen maken.
Op onze website www.boete-verzoening.nl kunt u het volledige
verslag van Jack van der Tang lezen.
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PR en Boekenfonds
Allereerst het Boekenfonds: in het voorjaar van 2016 is, naast de
Hebreeuwse en Russische vertaling van ‘Een spijker aan de brug’,
ook de Engelse vertaling ‘A Nail in the Bridge’ uitgekomen.
We zijn erg dankbaar dat ook deze vertaling, die prachtig is uitgewerkt door Henriëtte Ferguson (en al eerder gedeeltelijk door
Saskia Koster) gedrukt kon worden.
Toen medio 2016
een verklaring van
Joodse rabbijnen uitkwam, waarin een
toenadering tot uitdrukking kwam naar
de christelijke kerken, heeft B&V aan
zoveel
mogelijk
ondertekenaars van
deze verklaring een
Hebreeuwse of een
Engelse uitgave van
‘Een spijker aan de brug’ kunnen toezenden.
Kees Sybrandi vermeldt in het verslag van de werkweek een
reactie van een van die rabbijnen.
Verder heeft B&V in het Pinksterweekend van 2016 weer een drukbezochte stand gehad in de grote hal van Opwekking. Voor ons
(Aafke Stoppels, Beata Hartendorf en ondergetekende) was het
kamperen in een tent erg koud en daardoor erg vermoeiend.
Gelukkig waren er meer mensen die meehielpen om in de stand te
staan. De reacties van de bezoekers maakten alle vermoeienissen
echter weer goed.
Ook zijn er in 2016 door bestuursleden diverse presentaties
gegeven over het werk van B&V met een prachtige PowerPoint presentatie, die een mooie ondersteuning is voor een avondvullend
programma. In augustus is dat (in het Engels) zelfs met een aangepaste versie gedaan voor een internationaal gezelschap. Het
Jerusalem Bible Center organiseerde toen een ‘Jewish Heritage
Tour’ door Nederland. Toen kwamen de Hebreeuwse en Engelse
boekjes ook heel goed van pas, zodat we alle (Joodse en christelijke) deelnemers een exemplaar konden meegeven.
HARRIËT TAMMINGA
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JAARREKENING 2016
van de Stichting voor Boete en Verzoening

BALANS PER 31 DECEMBER
Bedragen in euro’s

Activa:
Inventaris
Voorraad boekjes *)
Liquide middelen:

ING
Spaarrek. ING
Kas

2016

2015

1
6380
5940
5518
141
17980
=====

1
2662
3624
10977
20
17284
=====

17980
=====

17284
=====

Passiva:
Eigen vermogen **)

*) Aantal boekjes per 01-01-2016

100 x € 2 (Suriname)
120 x € 10 (Spijker Ned.)
950 x € 1,25 (Sp. Hebreeuws)
25 x € 3,- (CD Suriname)

200
1200
1187
75

Aantal boekjes per 31-12-2016

10 x € 2 (Suriname)
20 x € 10 (Spijker Ned.)
800 x € 1,25 (Sp. Hebreeuws)
20 x € 3 (CD Suriname)
870 x € 5 (Spijker Engels)
150 x € 5 (Spijker Russisch)

20
200
1000
60
4350
750

2662

6380
+ 3718
====

**)

Saldo 01-01-2016
Toename voorraad boeken
Saldo baten en lasten
Saldo 31-12-2016

17284
+ 3718
-/- 3022
17980
=====

Er is geen accountantscontrole toegepast.
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BATEN EN LASTEN
Bedragen in euro’s
_____________________________________________________________
Baten:

2016

2015

Algemene giften
Boekenfonds + verkoop boeken
Giften voor werkweek
Actie STEUN
Rente bank
Verzoeningsreizen
Vooruitontv. giften ww volgend jaar

8167
1231
9182
907
41
0
1087

7019
3074
10590
3596
69
125
291
20615
=====

24764
=====

Lasten:
Kantoorkosten algemeen
Portokosten

1040
1423

2463

991
1727

2718

Productiekosten Spijker Engels
Extra ex. Spijker Russisch
Productiekosten Spijker Ned.
Inkoop boeken Mariazusters

4742
563
0
0

5305

3360
225

3585

Werkweek
Vooruitbetaald ww volgend jaar

10017
500

10517

12097
960

13057

Jaarverslagen/nieuwsbrieven
Bankkosten
Giften aan andere instellingen
Verzoeningsreizen*)
PR kosten
Kosten site

Recapitulatie:
Inkomsten
Uitgaven
Saldo

636
166
50
3000
1478
22

393
296
0
1759
133

5352
23637
=====

20615
23637
-/- 3022
=====

2581
21941
=====

24764
21941
+ 2823
=====

*) Bijdrage B&V aan verzoeningsreis in 2016 van Jack vd Tang naar Papua.

Er is geen accountantscontrole toegepast.
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ACCOUNTANTSVERKLARING
De boekhouding van de Stichting Boete & Verzoening is ook in het
jaar 2016 op zorgvuldige wijze gevoerd door de penningmeester
van de stichting. Door mij zijn de posities van de bank en de kas
vergeleken met de saldi in de boekhouding en de presentatie voor
het Jaarverslag 2016.
Grotere uitgaande bedragen werden door mij beoordeeld aan de
hand van de onderliggende documenten.
In de presentatie van cijfers is een bestendige gedragslijn gevolgd
en zijn de gewenste toelichtingen aangebracht.
De voor betaling bij de penningmeester aangeleverde stukken zijn
niet voorzien van een goedkeurende paraaf van één van de andere
bestuursleden. Hiermee geeft het bestuur te kennen dat zij de penningmeester voor 100% vertrouwt in de wijze waarop de boekhouding wordt gevoerd en handelingen worden verricht.
Volledige accountantscontrole vond niet plaats, maar onregelmatigheden in de verantwoording constateerde ik niet.
Zwolle, april 2017

H.J. DEKKER AA

IN MEMORIAM PIETERNEL SYBRANDY-HUISER
Tijdens de werkweek van 2014 werd Pieternel door een zware hersenbloeding getroffen en moest daarna in Lelystad in het verpleeghuis opgenomen worden. Maar ook daar mocht zij in haar kamer
nog getuigen van de goedheid van haar Heer en Redder.
Aan haar aardse leven kwam op 1 mei 2016 een einde. De begrafenis op 8 mei was een indrukwekkende dienst; na Kees en zoon
Rink en kleindochter Saskia kwamen nog heel wat mensen naar
het podium om hun ervaring met Pieternel te delen.
De begrafenis zelf was indrukwekkend en terug in de kerk kregen
nog meer mensen gelegenheid om over hun herinnering aan
Pieternel te vertellen.
Een waardig afscheid van een vrouw die samen met Kees in 1974
de Werkgroep Onderhoud Joodse Begraafplaatsen heeft opgericht
en veel voor de Werkgroep en voor de Stichting Boete & Verzoening
heeft betekend.
HET BESTUUR
15

COMMISSIE VAN AANBEVELING EN ADVIES

Ds. W.H. van Boeijen
Dhr. J.J.M. Bol
Ds. S.L. van Deventer

Ter Aar
Alphen a/d Rijn
Aalsmeer

Ds. A. van der Deijl

Arnhem

Ds. C.E. Lavooij

Vaassen

Dhr. R. Leitner

Eindhoven

Ds. G.J.D.C. Loor

Heeteren

Ds. R.J. Perk

Nijverdal

Ds. H. Poot
Ds. W.M. van Schuijlenburg
Dhr. L. Chr. Steijn

Oosternieland
Sneek
Voorthuizen

Ds. A. de Vries

Veendam

Ds. E.J. Westerman

Aalsmeer

Ds. T.J. Wever

Nijeholtpade
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