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STEUN DE JOODSE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND 

 

Door middel van deze brief willen wij graag onze actie onder uw aandacht brengen en uitleggen waarom we 

een beroep op (Diaconieën van) de kerken in Nederland doen, om ons daarbij met gebed en financiën te 

ondersteunen.  

 

Onze stichting is opgericht in 1979 om een appèl te doen op de christenen van ons land: om de (vaak 

terechte) verwijten die men christenen maakt, ernstig te nemen en naar verzoening te streven.  

Allereerst gaat ons streven naar verzoening uit naar het Jodendom, vanwege de eeuwenlange vijandschap 

die er tussen de christelijke bevolking van Europa en de Joden heeft bestaan, uitmondend in de grote 

vernietiging door het ‘christelijke’ nazi-Duitsland. Zo ondersteunt Boete & Verzoening (B&V) al meer dan    

35 jaar de uitgedunde Joodse gemeenschap in Nederland, door met 60-100 vrijwilligers uit verschillende 

kerken in de zomervakantie een week (en verder waar nodig met kleinere groepen), praktisch bezig te zijn 

met het herstel van Joodse begraafplaatsen. De kosten van dit herstelwerk worden uit principe altijd door 

B&V zelf gedragen. 

 

Dat het antisemitisme in Europa en wereldwijd helaas de kop weer opsteekt, zal u niet zijn ontgaan. We 

hoeven alleen maar te verwijzen naar Frankrijk, waar in januari vier doden in een Joodse supermarkt te 

betreuren waren en begin februari weer een aanslag bij een Joods gebouw was. In deze situatie heeft de 

Joodse gemeenschap in Nederland des te meer onze ondersteuning nodig.  

In het geregeld overleg dat B&V met de Joodse gemeenschap heeft, kwam eind januari naar voren dat op 

diverse begraafplaatsen de ‘metaheirhuisjes’ (huisjes waarin de doden ritueel gereinigd en gereed gemaakt 

worden voor de begrafenis) en de omheiningen toe zijn aan een grote opknapbeurt en dat de Joodse 

gemeenschap daar niet de fondsen voor heeft.  

Daarom is het ons groot verlangen om als Nederlandse christenen een daad te stellen en een actie te 

starten voor de financiering van deze herstelwerkzaamheden en ook om (deskundige) vrijwilligers te 

werven die dit kunnen en willen uitvoeren. Daarvoor is veel geld nodig! 

B&V heeft daarom het fonds “STEUN” opgericht. 

 

Hierbij doen wij een dringend beroep op de Nederlandse kerken om deze actie volmondig te ondersteunen 

en in daden om te zetten; een collecte in uw gemeente met de daarbij behorende uitleg over de achtergrond 

daarvan zou een middel kunnen zijn, evenals plaatsing van een oproep in uw kerkblad.  

Als u dat laatste ook wilt doen, dan kunt u daarvoor het artikel gebruiken dat via onze website is te 

downloaden: www.boete-verzoening.nl  actie STEUN. Verder is het mogelijk om een van onze vrijwilligers uit 

te nodigen om een presentatie van het werk van B&V voor uw gemeente te verzorgen. 

 

Uw gift kunt u overmaken naar bankrekening NL59 INGB 0000 9125 04 van de Stichting Boete en Verzoening 

te Zwolle, o.v.v. STEUN. Op onze website houden we u ook op de hoogte van de resultaten van deze actie. 

 

Laten we samen met heel christelijk Nederland aan onze Joodse broeders en zusters een ander geluid laten 

horen en hen laten merken dat niet iedereen wegkijkt en onverschillig is voor wat in deze tijd op hen afkomt. 

 

In Christus verbonden,  

namens het bestuur van de St. Boete & Verzoening, 

Wout Bouwman 
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