Jaarverslag 2015
Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem
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Voorwoord
In het voorbije jaar heeft onze Stichting voor de organisatie van haar activiteiten weer
aansluiting gezocht bij andere instellingen, die een band hebben met het Arab Educaltional
Institute – Open Windows (AEI) in Bethlehem en bij locale en landelijke groepen die zich ook
inzetten om informatie te geven aan een breder publiek met betrekking tot het effect van de
bezetting.
Naar aanleiding van de terroristische aanslag in Parijs in januari 2015, hebben een aantal
groeperingen in Enschede, waaronder Enschede voor Vrede, zich verenigd in de
ZEVENSPRONG, die bij de gemeente Enschede aandacht vraagt voor de integratie van
buitenlanders en het voorkomen van mogelijke spanningen tussen de verschillende
bevolkingsgroepen.
Wij kunnen wederom terugkijken op een bewogen jaar met meer samenwerking met een
aantal organisaties met een gedeelde doelstelling en meer direct contact met het AEI.

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.
IBAN nr. NL61 ABNA 04 8069 7221. We hebben een ANBI status.

Doelstelling
1. 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 Arab
Educational Institute, AEI-Open Windows, 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 de Palestijnse gebieden 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.
2. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door;
Het houden casu quo het laten houden van lezingen en het geven van voorlichting
betreffende diverse onderwerpen aangaande de situatie in de bezette Palestijnse gebieden,
waaronder de initiatieven die bijdragen aan de dialoog en al wat daarmee samenhangt,
evenals het verrichten van daarbij behorende nevenactiviteiten.
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Het benaderen van Nederlandse organisaties – waaronder Kerken – die een bijdrage kunnen
leveren aan de dialoog in het Midden Oosten.
3. Alles wat met het voorafgaande verband houdt.

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting wordt Algemeen bestuur genoemd en bestaat uit maximaal 20
leden. Uit dit Algemeen bestuur zijn een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee
algemene leden benoemd. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn nadien nog eenmaal
herkiesbaar. Dit was in 2015, i.v.m. te weinig menskracht niet haalbaar.
De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding, ze kunnen gemaakte onkosten
declareren.
De Stichting werkt samen met Kerk in Actie, Vrienden van Sabeel Nederland, Kerngroep
Landelijke Vrouwentrialoog, Stichting Vrede voor Palestina, de Zevensprong w.o. Enschede
voor Vrede, Stichting Friends of Young Bethlehem, Een Ander Joods Geluid, Protestante
Gemeente Enschede, Hervormde Gemeente Haaksbergen- Buurse, de Doopsgezinde
Gemeenten in Twente en we zijn in overleg met de Turkse Moslimgemeenschap.
Bestuurswisseling
Els du Rieu moest helaas afscheid nemen van het bestuur. We verwachten wel dat zij nauw
betrokken zal blijven bij onze activiteiten.
Het bestuur bestaat op 31.12.2015 uit:
Margreet Stroo, voorzitter, secretaris en penningmeester
Wil van de Meeberg, manusje van alles
Irna van der Molen, adviserend lid
(Jan Schaake van Enschede voor Vrede woont onze vergaderingen bij. Zijn inzet en netwerk
zijn voor ons van veel waarde.))
Rooster van aftreden
Momenteel bestaat er geen rooster van aftreden

Vergaderingen
Het bestuur heeft 6 maal vergaderd.
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Website
Onze website http://kleinkanveel.nl is vernieuwd. De website is nu onderdeel van Word
Press. Praagweb Grafimedia ondersteunt ons met de technische kant, houdt de website
gebruiksvriendelijk en verzorgt de finishing touch. We zijn nog steeds op zoek naar iemand,
die ons kan helpen om de website up-to-date te houden.

Activiteiten.
- Op 26 januari hebben wij op uitnodiging van de Turkse moslimgroep kennisgemaakt
met de Iman en de moskee bezocht.
- Van 24 april – 10 mei was de tentoonstelling “Stad op een Berg”, samengesteld door
Margriet Westers van Kerk in Actie, in de Opstandingkerk te zien. De belangstelling
was matig.
- Op 7 mei sprak Henk Fonteijn over zijn uitzending als observer van de Wereldraad
van Kerken op de Westbank in Palestina. Een interessante avond met een redelijk
bezoekersaantal. Zie ook:
http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/05/waarnemen-met-kennishoe-militairen.html
- Op 9 juli vond een actie plaats in de binnenstad van Enschede, in het kader van
Boycot Divestment and Sanctions (BDS) in samenwerking met Enschede voor Vrede
en DocP. Zie ook: http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/07/bdsinspectieteam-bezoekt-supermarkten.html
- Op 30 augustus hebben we meegedaan met de Diaconale markt in en rondom de
Jacobuskerk. Wil van de Meeberg had veel aandacht met haar grabbeljurk. Helaas
was er niet veel aandacht voor onze stand en de verhalen van Wil van de Meeberg. Er
zijn wel veel kleine gesprekjes geweest.
- Op 16 en 17 september was er in de kerk van de Remonstrantse Gemeente Twente in
Hengelo een filmavond en –ochtend met fototentoonstelling, boekbespreking en
nagesprek met de film The Stones Cry Out. Zie ook:
http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/09/een-verzwegengeschiedenis-wordt.html
- Op 20 september medewerking aan de kerkdienst, in de Remonstrantse Gemeente
Twente, onder leiding van Riet Bons-Storm in het kader van de week voor Vrede
voor Israël en Palestina uitgeroepen door de Wereld Raad van Kerken.
- Op 20 september hebben we tijdens de opening van de Ontmoetingskerk
avondmaalswijn uit Cremisan aangeboden. Cremisan is een klooster in de nabije
omgeving van Bethlehem, waar veel kleine Palestijnse boeren hun druiven naar toe
brengen om er avondmaalswijn van te laten maken. Het klooster wordt bedreigd met
afsluiting van zijn omgeving door de verdere bouw van de muur. Zie ook:
http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/09/brief-vanuit-twente-overhet-cremisan.html
- Op 3 november heeft een thema avond BDS (Boycotts, Divestment and Sanctions)
plaatsgevonden in samenwerking met Enschede voor Vrede. Als sprekers waren
aanwezig: Nabil Sahhar (in Twente woonachtige Palestijnse christen), Jan van der
Kolk (werkgroep Kairos Palestina) en Karel van Broekhoven (DocP, Documentatie en
onderzoek centrum Palestina). Met muzikale bijdragen van “de Reisgenoot”. Een
boeiende avond, die vrij veel belangstelling trok. Zie ook:
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-

http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/11/bds-over-woorden-endaden.html
Op 14 december was Toine van Teeffelen weer in Enschede om met ons de huidige
stand van zaken in Bethlehem te bespreken.
Op zondag 20 december zond RTV-Oost een tweeluik uit met Toine van Teeffelen en
op 27 december met Wil van de Meeberg in het programma “Ongelooflijk”
.Bethlehem 1 en Bethlehem 2, waarin de huidige situatie in Bethlehem en de positie
van vrouwen en moeders in bezet Palestina op de Westbank aan de orde werden
gesteld.

Contact met het Arab Educational Institute - Open Windows (AEI).
Toine van Teeffelen was gedurende het jaar ons centrale contact met het AEI – Open
Windows. Hij is, als Nederlands antropoloog, binnen het AEI werkzaam. Hij is in december
in Nederland geweest. Wij mochten hem in Enschede ontmoeten, waarbij we weer op de
hoogte werden gebracht van de situatie in Bethlehem en het AEI-Open Windows.
Een van onze bestuursleden heeft, mede door haar professie, meerdere keren per jaar contact
met de staf van het AEI – Open Windows.

P.R. Activiteiten.
Wij brengen het werk van onze stichting regelmatig onder de aandacht van organisaties en
kerken dmv persberichten van onze activiteiten, het versturen van artikelen aan kerkbladen
en de verspreiding van flyers en posters. Op de website worden de agenda, verslagen en
nieuws vermeld. Daarnaast nemen wij deel aan landelijke en regionale activiteiten van
organisaties, die raakvlakken hebben met onze doelstelling. Op
http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl verschijnen regelmatig berichten over de
situatie in Palestina en verslagen van bijeenkomsten.
Publicaties.
In 2015 verstuurden wij diverse berichten naar vrienden en belangstellenden en schreven we
een aantal artikelen voor publicatie in plaatselijke weekbladen, regionale kerkbladen en voor
plaatsing op onze website.

Vrienden en Belangstellenden.
Er zijn momenteel 111 vrienden en belangstellenden, die prijs stellen op berichten vanuit
onze Stichting. Daar zijn we erg dankbaar voor.
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Vertegenwoordigingen.
Wij waren aanwezig bij:
- Een oecumenische bijeenkomst met diverse groepen uit de samenleving in de Grote
Kerk van Almelo, n.a.v. de aanslag van ‘Charly Hebdo’ in Parijs.
- Een bijeenkomst van Vrienden van Sabeel, waar o.a. Daoud Nassar van de Tent of
Nations uit Palestina sprak, op 7 februari.
- De Open Kerk Route en het integratie debat in diverse gebedshuizen in Enschede op
8 februari.
- De Palestijnse Dag van het Land, een bijeenkomst in samenwerking met Kairos
Palestina NL en Vrienden van Sabeel NL, i.v.m. bezoek Atallah Hannah, Grieks
Orthodoxe Aartsbisschop in de Doopsgezinde Kerk in Den Haag op 29 maart.
- De landelijke werkdag BDS op Kasteel Stapelen, bij de Paters Assumptionisten,
georganiseerd door Kairos Palestina Nl, de Vrienden van Sabeel NL en DocP.
- Een conferentie van Kerk in Actie en Kerk en Israël waar o.a. iemand van Rabbin for
Human Rights sprak, op 12 oktober.
- De ZEVENSPRONG: Na de aanslag in Parijs hebben 7 organisaties contact met elkaar
gezocht om bij de gemeente aandacht te vragen voor integratie en het voorkomen van
mogelijke spanningen bij de verschillende bevolkingsgroepen. De ZEVENSPRONG,
heeft diverse bijeenkomsten gehad met gemeenteambtenaren en de burgemeester.
Beleid voor de komende periode.
-

Contacten onderhouden met het AEI-Open Windows.
Contacten onderhouden met Joodse groeperingen en organisaties, die zich inzetten
voor een geweldloze oplossing van het conflict en een rechtvaardige samenleving
zowel in Israël en Palestina.
Onze contacten continueren met allerlei groeperingen in Nederland, die een zelfde
doel nastreven. Komen tot een Nederlandse koepelorganisatie.
Doorgaan met het geven van presentaties en informatie over de situatie in Palestina
en Israël, voor zover in ons vermogen ligt.
Deelname continueren aan de ZEVENSPRONG.
Met anderen een groep vormen in Twente. om de aandacht voor Palestina levend te
houden; door middel van een filmavond in Concordia en ons bezinnen op verdere
acties m.b.t. de boycot van producten uit de nederzettingen / Israël.

Financieel Overzicht 2014:

Bestuur rekening:
Saldo 31.12.2014
Bankkosten
Bestuurskosten + website
Lezingen
Diversen

Uitgaven: ·

Inkomsten:

€
€
€
€

€

€ 1.369,45
167,14
138,60
449,50
324,70

65,00
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Kerstpotten PGE voor
Vrouwenwerk A.E.I.

€

Gift particulieren·
Gift Hervormde Diaconie Haaksbergen
Collecten lezingen
Saldo
Totaal

Saldo 31.12.2014
Negatief saldo 2015

500,00

_________
€1.579,94

€

-

500,00

€
50,00
€ 500,00
€
76,00
€ 388,94
_________
€ 1.579,94

··€ 1.097,76
€ 388,94

Saldo 31.12.2014

€

980,51

€

547,32

€

1.527,83

Bestuur Spaarrekening:
Saldo 31.12.2014
Creditrente
Saldo 31.12.2015

€
€

543,46
2,08

Totale liquide middelen 31.12.2015

(N.B. de kosten van november en december 2014 konden niet van de rekening worden
afgeschreven i.v.m. problemen met het wisselen van penningmeester, deze zijn in de loop
van 2015 afgeschreven.)
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website http://kleinkanveel.nl
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