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HET LOON VAN VERZOENING
We leven in een tijd waarin beloning heel belangrijk gevonden
wordt. Vooral voor mensen die een topfunctie hebben bij een
organisatie, een bedrijf of een vereniging blijkt het vaak heel
moeilijk te zijn om niet in een soort graaicultuur terecht te
komen. We kennen daar allemaal wel voorbeelden van, want die
worden in de media breed uitgemeten. En de zogenaamde
klokkenluiders die zulke misstanden naar buiten brengen, moeten
dat vaak bezuren. In de maatschappij zien we dan ook de
tegenstellingen eerder toe- dan afnemen.
Mede door die groeiende verschillen zien we dat de wereld steeds
moeilijker te besturen valt, want ieder die vecht voor eigen recht,
vaak ten koste van anderen, moet de prijs daarvoor ook zelf
betalen. Want al dat strijden voor eigenbelang veroorzaakt onvergevingsgezindheid, hardheid en bitterheid, die zich uit in
ziekte, echtscheiding en rebellie en ongehoorzaamheid. Dat zien
we niet alleen bij jongeren, waardoor het hart van de vaders zich
afkeert van de kinderen en de
kinderen zich keren tegen de
ouders.
Wat staat deze mentaliteit in
een enorm contrast met de
gezindheid van al die vele
duizenden mensen die zich
belangeloos
inzetten
voor
allerlei soorten en vormen van
vrijwilligerswerk.
Als voorbeeld kun je denken aan
het werk op de Joodse
begraafplaatsen en andere
plekken. Door de jaren heen
zien we de aantallen groeien tot
wel meer dan 150 personen in
de werkweek en daar buiten.
En wat verdienen zij daarmee…?
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Hun loon is dankbaarheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
Het is dan ook met veel vreugde dat ik al die mensen wil bedanken
voor hun enorme inzet, soms al tientallen jaren lang. Inzet in
handenarbeid, in gebed, maar ook in financiën. En al is jullie loon
dan niet in geld uit te drukken, je hemelse banktegoed groeit.
Want God zelf heeft gezegd: wie Abraham zegent, wordt
gezegend.
Als bestuur van ‘Boete & Verzoening’ zijn we daar dan ook heel
dankbaar voor en wensen wij jullie weer een rijk gezegend
nieuwjaar.
WOUT BOUWMAN

BOEKENFONDS
Dit voorjaar is de Engelse
vertaling van ‘Een spijker aan
de brug’ verschenen en we
hebben die al aan verscheidene
mensen kunnen toesturen.
Henriëtte Ferguson die de
eindvertaling heeft gemaakt
kreeg door Kees Sybrandi het
eerste exemplaar overhandigd.
Er is intussen ook een begin gemaakt met een Duitse vertaling,
maar die moet nog aangevuld worden met de vertaling van de
gebeurtenissen van de afgelopen 10 jaar, zoals die ook in de
herdruk van de Nederlandse ‘Spijker aan de brug’ beschreven zijn.
We vragen uw voorbede voor de voltooiing daarvan en de
financiën om ook deze vertaling te kunnen drukken en
verspreiden. Als u daaraan wilt bijdragen, wilt u dan een bedrag
eindigend op 75 cent overmaken? (Bijvoorbeeld € 10,75). Alvast
hartelijk dank en hopelijk kunnen we over een jaar berichten dat
ook deze vertaling kon worden voltooid!
HARRIËT TAMMINGA
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VERSLAG WERKWEEK OOST OVERIJSSEL 2016
Ongeveer 150 (!) mensen hebben dit jaar meegewerkt aan de
landelijke zomerwerkweek in Oost Overijssel. Een record! Maar
liefst acht begraafplaatsen zijn opgeknapt. En het weer werkte
bijzonder mee.
Waren er de week er vóór en er ná veel regenbuien, tijdens ónze
werkweek viel er alleen neerslag aan het eind van de
donderdagmiddag, toen we het werk op de begraafplaatsen
hadden afgerond. En die neerslag bestond dan wel uit een
langdurige en zware stortbui.
Piet Luijten
Voor de vele vrijwilligers
vierde onopvallend
was er genoeg te doen, en
iedereen kon wel iets vinden
zijn 40-jarig
wat hem of haar lag. De
jubileum
werkzaamheden bestonden
als grote leider
uit het weer rechtop zetten
van het werk op de
van scheefgezakte zerken en
Joodse
het lijmen van gebroken
begraafplaatsen
grafstenen.
Ook het schoonmaken van
stenen behoorde tot de werkzaamheden, en het weer zwart
verven van de letters. Behalve dat zijn er ook toegangshekken en
grafhekken geverfd.
Aan het eind van de week zagen de begraafplaatsen in Oldenzaal,
Goor, Ommen, Rijssen, Dedemsvaart, Hardenberg, Ootmarsum en
ook Zwolle, er weer prachtig uit. Dat vond de consulent van het
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap ook.
Op maandagvond hield de met ons bevriende Messiasbelijdende
joodse Kid Lev Ary een lezing voor de groep. Hij legde uit waarom
hij zich een ‘joodse christen’ noemt, in plaats van een
‘messiasbelijdende’. Kid heeft zich onsterfelijk beroemd gemaakt
door de eerste vertaling te maken van het boekje ‘Een Spijker aan
de Brug’. Dat was in het Ivriet. Hij zei nog eens, dat ons werk aan
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de joodse begraafplaatsen hem geweldig goed doet. “Het werkt
genezend aan mijn ziel”, zo zei hij.
Een jonge Messiasbelijdende Jodin, waar we vorig jaar kennis mee
gemaakt hebben, voelde zich toen nogal verworpen door de kerk.
Toch heeft ze ook nu weer enkele dagen meegewerkt op de
begraafplaats. ’s Avonds vertelde ze
ons: “Die avond dat ik vorig jaar bij
jullie was en jullie mij zo lief welkom
heetten, heeft zó genezend gewerkt.
Ik ga nu weer met plezier naar de
kerk en dat is in jaren niet zo
geweest. Er is iets binnen in mij
genezen”.
KEES SYBRANDI

VERZOENINGSREIS NAAR PAPUA NIEUW GUINEA
Van 4 t/m 21 mei 2016 zijn Jack & Inge en zoon Samuel van der
Tang naar West-Papua geweest, voor een verzoeningsreis op
uitnodiging van Marthen Su. Marthen is evangelist, voorganger en
directeur van de Zion Kids Movement in Papua, Indonesië. Nadat
Jack op een grote conferentie van christelijke gemeenten uit heel
Papua het belang van verzoening had uitgelegd n.a.v verschillende
Bijbelgedeelten, vroeg hij vergeving voor vier specifieke zaken.
Daarna kwam een bijzonder moment voor alle aanwezigen toen
hij de voeten van acht Papua-leiders waste. Hij deed dit mede
namens een 50-tal verschillende Israëlorganisaties in Nederland,
die voorafgaand aan deze reis van Jack waren neergeknield in
verootmoediging en schuldbelijdenis tijdens een avondmaalsviering.
Jack mailde na deze voetwassing:
“Shalom. Zojuist de verzoeningsdienst afgesloten. Ik heb gevraagd of
iedereen wilde gaan staan en heb op mijn knieën vergeving gevraagd.
Daarna 8 leiders hun voeten gewassen. Een paar daarvan huilden intens.
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Toen het werd afgesloten ontstond er een giga feest. Wow. Ik ben
benieuwd hoe de Heer dit verder gaat leiden.”
De verdere reacties van
de Papua’s kunt u zien
op een uitgebreid
verslag en filmpje op
onze website.
http://boeteerzoening.nl/reisverslagpapoeareis-4-tot-21-mei2016/
PIET LUIJTEN

BEGRAAFPLAATS ZWOLLE OPGEKNAPT
In 2015 werd ik bij een activiteit in de synagoge van mijn
woonplaats Zwolle benaderd door Benno Ketelaar, voorzitter van
de joodse gemeente, met de verrassende vraag of Boete &
Verzoening ook de Zwolse begraafplaats (die Zwolle in eigen
beheer heeft) zou kunnen opknappen. Vanuit het NIK (die ons
altijd de op te knappen begraafplaatsen aanwijst) kwam er echter
ongeveer gelijktijdig het verzoek om begraafplaatsen in OostOverijssel op te knappen, dus viel Zwolle af voor de werkweek van
juli 2016. In overleg met de Werkgroep is daarom besloten om er
in de 1e helft van de meivakantie aan het werk te gaan. Ik zou dan
wel zelf voor voldoende Zwolse vrijwilligers moeten zorgen, maar
het voorwerk (het afspuiten van de stenen) zou o.l.v. Johan de
Wolf van de Werkgroep gedaan worden.
Nadat in de winterperiode via diverse kerken een oproep was
gedaan om mee te helpen, hadden zich ca. 80 (!) mensen
opgegeven en konden we in de eerste dagen van mei aan de slag.
Er kwamen in die week dagelijks ca. 35 mensen om te letteren en
wat er verder nog te doen was. Het was prachtig zonnig weer en
de merels zongen het hoogste lied. Het letteren hadden deze
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nieuwe vrijwilligers snel onder de knie, dankzij de inzet van Nel
Ooijen en Ria Kolsters. In een fijne sfeer met het zonnetje in de
rug werd er gewerkt en deze vrijwilligers hebben het als een
prachtige ervaring beleefd om dit werk te mogen doen.
Niet alle stenen kwamen in de
meivakantie klaar en daarna is
er door een kleinere groep nog
vaker gewerkt. Uiteindelijk
waren in september alle 400
stenen geletterd, waren alle
ijzeren paaltjes weer strak in
een rij gezet en zwart geverfd,
evenals enkele hekwerken, en
was er een nieuw Kohaniempad
aangelegd. Een fantastisch mooi resultaat!
Lokale kranten en TV waren ook geïnformeerd dat er op de Zwolse
begraafplaats werd gewerkt en daar is goed aandacht aan
geschonken. RTV-Oost maakte een filmverslag dat op 4 mei werd
uitgezonden en waar ik later onderstaande reactie over kreeg van
een joods echtpaar:
Geachte medewerkers van "Boete en Verzoening".
Uiteraard hadden wij wel eens van u gehoord en over u gelezen.
Momenteel werden wij in beeld en geluid geconfronteerd met
wat u kortgeleden hebt gedaan op de Joodse begraafplaats in
Zwolle. Wij waren tot tranen geroerd, mijn vrouw en ik. Op het
televisienieuws zag ik al enkele beelden, de rest zocht ik op
internet op. Uw inzet is zeer, zeer ontroerend.
Wij, als volstrekt seculiere Joden, zijn onder de indruk van uw
visie, inspanning en toewijding. Wij zijn u zeer erkentelijk.
Met een ‘bedankavondje’ begin september in het metaheerhuisje
van de begraafplaats, waarvoor alle Zwolse vrijwilligers waren
uitgenodigd en waarbij iedereen de begraafplaats nog een keer
kon bekijken, hebben we dit Zwolse project goed kunnen
afsluiten.
HARRIËT TAMMINGA
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STAND B&V BIJ OPWEKKINGSCONFERENTIE 2017
Sinds 2015 heeft Boete & Verzoening met Pinksteren een stand bij
de Opwekkingsconferentie in Biddinghuizen. Duizenden mensen
trekken daar voorbij en daardoor kunnen we heel veel mensen
vertellen over het werk en vooral de motivatie van B&V.
Tot nu toe bestond
de bemensing van de
stand voornamelijk
uit
bestuursleden,
maar het blijkt voor
ons als bestuur toch
te bezwaarlijk te
worden
om
alle
dagen in de stand te
staan.

Daarom hierbij het verzoek om er eens over na te denken om
in de periode 2 t/m 5 juni 2017 een paar uur in de stand mee
te helpen om de bezoekers te vertellen over het prachtige
werk van onze stichting!
Het opbouwen en afbreken van de stand blijft wel door het
bestuur verzorgd worden. De bemensing van de stand is nodig op
vrijdag 2/6 van 17.00-19.00 u.
zaterdag 3/6 en zondag 4/6 van 10.00-19.00 u.
en maandag 5/6 van 10.00-12.00 u.
Mail naar info@boete-verzoening.nl om je op te geven en op
welke dag(en) je een paar uur ingeroosterd kunt worden. De
bedoeling is om twee uren met drie mensen in de stand te staan,
waarna je ‘afgelost‘ wordt door de volgende drie.
HARRIËT TAMMINGA
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