
Stichting voor Boete en Verzoening 
met Israël en anderen 

 

Uitnodiging voor een lezing via ZOOM 
 

Nu de werkweek deze maand niet doorgaat willen we u/jullie toch een mogelijkheid bieden om wat meer 
te leren over en mee te doen met de verootmoediging rondom Tishá be'Av, dé treurdag van de Joden.  
Dit jaar herdenkt Israël en de Joodse wereld die dag op donderdag 30 juli, beginnend op de avond ervóór.  
Piet Luijten schreef hierover in het Voorwoord van het vorige maand verstuurde Jaarverslag 2019. 
 
Door zelf mee te doen met de '40 Days of Repentance', (zie www.9-av.com ) ben ik in contact gekomen 
met Gidon Ariel in Israël. Tijdens dat contact heeft hij aangegeven ons graag toe te willen spreken.  
Daarom wordt u/jij hartelijk uitgenodigd om te luisteren naar een lezing (presentatie) van Gidon Ariel  
(in het Engels) over: 

'Repentance and Engagement', 
live vanuit Israël op zondagmiddag 26 juli van 15.00 - 16.00 uur Nederlandse tijd,  

met daarna nog de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 

Wilt u deze presentatie meekijken, dan moet dat van tevoren worden opgeven via:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kdumtpj0qGddoR91UdHEXXBtK2j9jRIVN . Ná registratie ontvangt 
u een mail ter bevestiging met verdere informatie m.b.t. uw deelname aan de lezing. 
 
Wie is Gidon Ariel? In het voorwoord van '40 Days of Repentance' schrijft hij over zichzelf: 
“Ik ben geboren in New York, in een standaard, traditioneel Joods gezin, wat onder andere betekende dat 
we alleen omgingen met andere Joden, en contact met anderen (vaak christenen) vermeden. 
Maar kort na mijn twintigste verjaardag ontdekte ik pro-joodse christelijke organisaties, zoals de 
Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem, Bridges for Peace, Christian Friends of Israel en 
andere. En vanwege mijn natuurlijke neiging om vriendelijk te zijn, nam ik contact op met deze christenen  
en merkte ik dat ze met een warme, oprechte bereidheid en interesse om gewoon vrienden te zijn, zonder 
bijbedoelingen, met me omgingen! Denk je eens in, Joden en christenen zijn heel erg verschillend, maar 
hebben ook veel gemeen! Daar komt het uiteindelijk allemaal op neer, zoals de profeet Maleachi zegt: Zijn 
niet alle kinderen van dezelfde Vader? Zijn we niet allemaal door dezelfde God geschapen? Waarom zouden 
we met elkaar twisten? Maleachi 2:10 (NLT- New Living Translation) 
Toen hier vooral warme en oprechte vriendschappen uit voortvloeiden en ik ontdekte hoe waardevol dit 
was heeft dit mij geholpen om samen met mijn (toen nieuwe) vriend Bob O'Dell onze organisatie Root 
Source op te richten. Bij Root Source richten Joden en christenen zich op wat ze gemeen hebben: 
vriendschap opbouwen, de wortels van hun geloof leren kennen en doelen nastreven die ze gemeen 
hebben.“  
 
Ik hoop dat veel mensen zich zullen aanmelden voor deze indrukwekkende presentatie. 
Voel u vrij om dit met anderen te delen! Hebt u nog vragen hierover, mail me dan gerust. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nel Ooijen-Luijten, Werkgroep Joodse Begraafplaatsen 
cjpg.ooijen@hetnet.nl 
 
U kunt een liefdegave geven voor Root Source  www.root-source.com  via de Donatiepagina van hun website (met 
creditcard of PayPal) of door uw gave over te maken op : 
Voor internationale overschrijvingen: Swift Code: MIZBILIT 
     IBAN: IL26-0205-1700-0000-0278-378 
     Bank Branch Address: Yad Harutzim st. 15, Jerusalem 
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