Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem

Jaarverslag 2013
Voorwoord
Met enige trots presenteren we u het jaarverslag 2013. Ondanks het feit dat we meteen
kleine groep vrouwen zijn, hebben we goede resultaten kunnen boeken.
We hebben met veel mensen samen gewerkt, geld ingezameld samen met de Wilde
Ganzen voor een project in Bethlehem, presentaties gegeven om informatie te
verspreiden en last but not least een warm contact onderhouden met het Arab
Educational Institute -Open Windows, AEI in Bethlehem. Een van de doelen om meer
contacten te onderhouden met Joodse gesprekspartners is ontwikkeld.
We wensen u veel leesplezier en zijn bereid om uw vragen te beantwoorden en
suggesties ter harte te nemen.
Algemeen
De Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem is opgericht op 28
augustus 2007 en is gevestigd te Enschede. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 08160352
De Stichting heeft ten doel:
Het leveren van een bijdrage aan de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen
tussen de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en de deelnemers van het
AEI in het bijzonder de Palestijnse vrouwen die hiervan deel uitmaken.
Het leveren van een bijdrage aan een proces van bewustwording binnen de Nederlandse
samenleving van de situatie waaronder de Palestijnse bevolking leeft, met daarbij
bijzondere aandacht voor de initiatieven die bijdragen aan dialoog en onderling begrip in
het Midden Oosten.
Het bevorderen en uitwisselen van contacten met andere organisaties die zich
bezighouden met de situatie in Palestijns gebied en met de dialoog in het Midden Oosten
en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn, zonder dat de Stichting enig winstoogmerk heeft, alles in de
ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het houden casu qua het laten houden van lezingen en het geven van voorlichting
betreffende diverse onderwerpen aangaande de situatie in Palestijns gebied, waaronder
de initiatieven die bijdragen aan de dialoog en al wat daarmee samenhangt, evenals het
verrichten van daarbij behorende nevenactiviteiten.
Het benaderen van Nederlandse organisaties – waaronder Kerken – die een bijdrage
kunnen leveren aan de dialoog in het Midden Oosten.
Alles wat met het voorafgaande verband houdt.
In het bestuur van de Stichting hebben zitting: Margreet Stroo, voorzitter, Els du Rieu,
secretaris, Irna van der Molen, penningmeester, Elly Visschedijk, notulist, Wil van de
Meeberg, manusje van alles. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar
gekozen en zijn nadien nog eenmaal herkiesbaar.
De Stichting werkt nauw samen met Enschede voor Vrede, de Raad van Kerken
Enschede, Protestantse Gemeente Enschede, de Doopsgezinde Gemeente Twente
Zuidoost, Kerk in Actie, de Vrienden van Sabeel Nederland, de Landelijke Kerngroep
Vrouwen Trialoog.
Ondanks onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden zijn er in 2013 geen nieuwe leden
toegetreden tot de Stichting.
Rooster van aftreden
Margreet : 2007 tot 2010, 2010 tot 2013
Irna: 2007 tot 2010, 2010 tot 2013
Wil: 2007 tot 2010, 2010 tot 2013
Elly: 2012 tot 2015
Els: 2012 tot 2015
Volgens onze statuten zijn bestuursleden een keer herkiesbaar. In 2014 hebben wij dus
dringend nieuwe bestuursleden nodig.
Vergaderingen
In 2013 zijn wij begonnen met een nieuwe vergader structuur: 2 tot 4 keer per jaar, zo
nodig aangevuld met email en telefonisch contact. Wij hebben 2 keer als dagelijks
bestuur vergaderd (6 mei en 24 september) en een keer ad hoc om elkaar bij te praten
over de mogelijkheden van onze Stichting om een tiendaagse ontmoetingsreis te
organiseren ism de Protestantse Gemeente Enschede. Ook werd er vergaderd om een
tweetal activiteiten samen met Enschede voor Vrede voor te bereiden.
Website www.kleinkanveel.nl
Onze website was aan vernieuwing toe. Wij gingen in zee met Word Press. Rachel Kremer
ontwierp een nieuwe basis structuur en maakte een gebruiksvriendelijke handleiding
zodat wij zelf informatie op onze website kunnen plaatsen. Els du Rieu is door Rachel
ingewerkt en heeft met ondersteuning van Sonja van Berkum de website up to date
gemaakt. Praagweb Grafimedia dienstencentrum verleent ons zo nodig professionele
ondersteuning.
Activiteiten:
ACTIE VOOR HET SOEMOEDKOOR I.S.M. STICHTING DE WILDE GANZEN.
In december 2012 was besloten om een deel van ons kapitaal in te zetten voor het AEI
project: ” Muziekinstrumenten en ondersteunende apparatuur voor het Soemoed koor”
De landelijke Stichting de Wilde Ganzen werkte - onder bepaalde voorwaarden - mee aan
dit project.
In het voorjaar kwam onze fondswerving echt op gang. Enkele organisaties, diaconiёen
en kerkelijke gemeenten reageerden zeer positief op onze vraag om ons project voor het

koor te steunen. Onze Stichting vergaarde voor het project € 1132,00 aan collectes en
giften. Met de inzet van ons kapitaal kwam de totale bijdrage van de Stichting op €
5808,77. Wilde Ganzen vermeerderde de donaties met 55%.Uiteindelijk kon € 8475,38
worden overgemaakt aan het AEI.
VOORTGANG ONDERSTEUNING AEI-PROJECT CULTURAL ENTREPENEURSHIP,
gesponsord door de Anna Lindh Foundation 2012-2014.
Irna van der Molen heeft, namens de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem,
deelgenomen aan een Seminar voor enkele AEI stafleden en jonge Nederlandse startende
ondernemers in de culturele sector - georganiseerd door Timu Kota op 10 april in Maarn.
Hieruit kwamen een aantal aanbevelingen naar voren, en tal van ideeën die dienden als
inspiratie voor het cultural entrepreneurship programma van het AEI.
In juli 2013 heeft Irna in Bethlehem een presentatie verzorgd, met bijdragen van
Annemiek van Breugel, over bewustzijn van culturele verschillen en verschil van
interpretaties tussen lokale bewoners en internationale bezoekers, met name bij het ‘bus’
toerisme. Tevens werd kort gediscussieerd over de vraag hoe genderverhoudingen
deelname aan het programma kunnen beïnvloeden.
PRESENTATIES
Wil van de Meeberg en Margreet Stroo gaven een power point presentatie over onze
ervaringen in Palestina en Israël, op uitnodiging van de werkgroep Kerk en Israël van de
classis Enschede.
l
Els du Rieu verzorgde op 3 juni een power point presentatie “Ontmoetingen in Palestina
en Israel” voor de Promix Club Enschede.
Ook gaf zij op 1 december in de Doopsgezinde Kerk in Borne een kort verslag van haar
bezoek in november aan het AEI, waar ze ook een ontmoeting had met het Soemoed
Koor.
Maarten van der Werf, coőrdinator van Christian Peacemaker Team Nederland en lid van
het CPT team in Hebron en Els du Rieu vertelden op 9 december in de Wonne, Enschede
“Verhalen van vrede van Palestina”. Een avond georganiseerd samen met Enschede voor
Vrede.
Als onderdeel van Bethlehem Boulevard, een culturele activiteit van Podium Twente in de
Enschedese binnenstad in de week voor kerst, presenteerden wij mmv Enschede voor
Vrede voor winkelend publiek een doorlopende dia presentatie over het hedendaagse
Bethlehem in de Wonne.
VOORBEREIDING STUDIE- EN ONTMOETINGSREIS PALESTINA - ISRAËL,
Door de Protestantse Gemeente Enschede was aangegeven dat men een gemeentereis
naar Israël –Palestina wilde maken. Dit mede naar aanleiding van de contacten met
vrouwen uit Bethlehem, die eerder op uitnodiging van onze Stichting in Enschede waren
geweest. Aan leden van het bestuur werd gevraagd behulpzaam te zijn bij de
voorbereidingen. Doelstelling van de reis was: kennismaken met de dagelijkse situatie in
Palestina en Israël en meer kennis vergaren omtrent de situatie waarin men daar leeft.
Vanuit Israël en Palestina kwam een reisaanbod van Nes Ammim en het AIE dat heel
geschikt leek. De reis werd gepland op 3 – 12 maart 2014. Helaas was de belangstelling
vanuit de gemeente te gering. Daarna werd de reis ook opengesteld voor deelnemers van
buiten Enschede.
BOEKPRESENTATIE “GETUIGEN VAN SOEMOED” TE UTRECHT.
over de muurposters in Bethlehem (gedeeltelijk gesponsord door onze Stichting) met een
pilot van catechese materiaal voor vrouwen en jongeren.
ARTIKELEN EN PUBLICATIES

“Getuigen van Soemoed” uitgave Narratio 2013 mmv Wil van de Meeberg
Aankondiging boekpresentatie “Getuigen van Soemoed” in Kerk en Stad,
sept. 2013 – Els du Rieu
Aankondiging Studie- en ontmoetingsreis – Kerk en stad, dec. 2013 – Margreet Stroo
Nieuwsbrieven – Margreet Stroo.
CONTACTEN
AEI
Contact met het AEI wordt onderhouden via email en ontmoeting met AEI bestuursleden
in Nederland en in Bethlehem.
DOOPSGEZINDE GEMEENTEN in Twente
De Doopsgezinde Gemeente Gemeente Twente Zuid Oost en de Doopsgezinde Gemeente
Almelo collecteren regelmatig voor onze stichting en zijn betrokken bij bijeenkomsten
van onze Stichting.
ENSCHEDE VOOR VREDE
Samen met Enschede voor Vrede ontwikkelden wij in december een bijeenkomst
“Verhalen van vrede uit Palestina” met Maarten van der Werf, coördinator van CPTNederland en teamlid van CPT Hebron en Els du Rieu over hun recente ervaringen in
Palestina.
In de week voor Kerst vonden wij aansluiting bij Bethlehem Boulevard, een promotie
activiteit van Podium Enschede om een aantal culturele activiteiten in de binnenstad te
combineren met een kerstmarkt. Wij ontwikkelde een power point presentatie voor de
Wonne waarin wij aandacht vroegen voor het hedendaagse Bethlehem. De inloop in de
Wonne, evenals de belangstelling voor Bethlehem Boulevard was matig in tegenstelling
tot de hype rond Serious Request en het Glazen Huis in 2012 in Enschede.
KERK IN ACTIE
Kerk in Actie organiseerde 9 april in het Landelijk Dienstencentrum Utrecht een
ontmoeting voor vier AEI stafleden en Nederlandse organisaties die een
vriendschapsband hebben met het AEI. Enkele bestuursleden van de Stichting woonden
deze ontmoeting bij. Zo werden zij geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen bij het
AEI. Het was voor de Stichting een goede gelegenheid om in contact te komen met
organisaties, die ook een AEI vrouwengroepen ontvangen, reizen organiseren naar
Bethlehem of sponsorprojecten voor het AEI ontwikkelen.
Enkele bestuursleden hadden een kennismakingsgesprek met Margriet Westers, het
nieuwe staflid van Kerk in Actie voor haar programma “Come en See”. Waarvoor zij o.a.
contact onderhoud met het AEI.
PGE
De Protestantse Gemeente Enschede heeft in het kader van de Wilde Ganzen Actie voor
het Soemoed Koor gecollecteerd en op uiteenlopende wijze de Actie onder de aandacht
gebracht.
In november ontstond bij de Protestantse Gemeente Enschede het voornemen om een
gemeentereis naar Palestina en Israel te organiseren. Margreet Stroo en Wil van de
Meeberg maakten hiertoe met ondersteuning van het AEI en Nes Amim een opzet voor
een tiendaagse reis met het AEI en Nes Amim als uitvalsbasis.
TIMU KOTA.
Timu Kota en onze Stichting ondersteunen voor twee jaar het Cultural Entrepreneurship
Project van het AEI. Timu Kota ontving in april enkele AEI stafleden en organiseerde in
Maarn een seminar met jonge Nederlandse ondernemers om ideeën uit te wisselen over
de opzet en ontwikkeling van bedrijfjes op het gebied van cultuur en toerisme.

VRIENDEN VAN SABEEL NEDERLAND
Wil van de Meeberg was redactielid voor “Getuigen van Soemoed”, de Nederlandse
vertaling van de 61 muurposters in Bethlehem, uitgegeven door Narratio. Zij ontwikkelde
werkmateriaal voor groepsbijeenkomsten over Soemoed en de posterverhalen.
Els du Rieu woonde in november de 9e internationale conferentie van Sabeel bij in
Jeruzalem. Dit gaf ook gelegenheid voor een drie daags bezoek aan het AEI en een
ontmoeting met de staf over de recente ontwikkelingen in het Soemoed huis van
verhalen en het muurmuseum.
TOEKOMSTPLANNEN / BELEID 2014.
Wij gaan door in een kleine bestuurssamenstelling en richten ons in 2014 op de
organisatie van de ontmoetingsreis naar Palestina en Israel en enkele activiteiten, om de
situatie in de Palestijnse gebieden onder de aandacht te brengen van onze brede
kerkelijke achterban in Twente.

