Spreker(ster) voor afdelingen
Ik wil graag onderstaande sprekers bij u aanbevelen om een keer een
middag of avond te verzorgen bij een lokale afdeling mitst daar
belangstelling voor is. Alle sprekers zijn in Palestina geweest en willen
graag hun ervaringen delen. Allen willen de situatie waarin Palestijnen nu
leven meer onder de aandacht brengen en streven een vreedzame
oplossing na.
Zo is Wim Minnaard als vrijwilliger naar Israël/Palestina geweest. Daar
heeft hij meegedaan aan het EAPPI programma van de Wereldraad van
Kerken.
Dit is het oecumenisch begeleidingsprogramma in Palestina en Israël.
(EAPPI =
Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël). Doel van
het programma is Palestijnen en Israëliërs te begeleiden bij hun
geweldloze acties tegen de voortdurende militaire bezetting van de
Westelijke Jordaan oever. Uitgangspunten van het programma zijn:
onpartijdigheid en niet-discriminatie. Wim wil graag zijn ervaringen met u
delen in woord en beeld.
Tevens is Wim Minnaard met zijn vrouw Adrie in 2013 in Palestina
geweest om olijfbomen te planten. Hij is toen ook op zoek geweest naar
verdwenen Palestijnse dorpen. Over deze ervaring kunnen Adrie en Wim
boeiend vertellen, natuurlijk ondersteund met beeldmateriaal.
Johan Feitsma is verschillende keren in Palestina geweest en heeft ook
olijfbomen geplant in Palestina. Johan is doende zijn ervaringen in een
boekje te bundelen en kan zijn ervaringen levendig vertellen ondersteunt
met beeldmateriaal.
Ineke Steen en Maarten van der Werf zijn in Palestina geweest vanuit
Christian Peacemaker Teams
(www.cpt-nl.org). Ineke Steen kan een voorstelling geven (met decor en
aankleding) over een Palestijnse vrouw en de geschiedenis van haar

familie. Tevens heeft Ineke verschillende Power Point presentaties over
thema’ s als Christian Peacemaker Team, grondstoffen en waterverdeling.
Ook heeft Ineke na een reis een schilderijententoonstelling van 14
schilderijen gemaakt.
Riet Bons Storm is verschillende malen in Israel/Palestina geweest en
heeft zelfs twee boeken er over geschreven: ‘ Vertel onze verhalen
verder, ontmoetingen met joodse en Palestijnse vrouwen’ (Narratio
2008) en ‘ Bidt Jeruzalem vrede toe’ . Riet kan over vele thema’ s
vertellen met natuurlijk beeldmateriaal erbij.
Mocht u geïnteresseerd zijn in één van deze sprekers, neem dan gerust
contact met één van ons op:
Wim Minnaard
Utbuorren 6,
8493 LZ Terherne
wminnaard@gmail.com
tel. 06-28455266 / 0566-689085
Johan Feitsma
Tarjat 3
9843CK
Grijpskerk
jafeitsma@yahoo.com
tel.06-25140739.
Ineke/Cathien Steen,
Schaepmanlaan 103
8262 WH Kampen
info@inekesteen.nl
038-4578704 / 06-55780653
Riet Bons-Storm,
Wadden 4,
9919 BS Loppersum,
bonstorm@hetnet.nl
tel. 0596 - 574111
Oude Dijk 7a,
9285 XA Buitenpost
vandersteen@filternet.nl
tel. 06-36189312

