Plan diaconale jongerenreis
naar Israël en de West Bank
Door Heidi Koster, Eduard Rijksen (STEP) en Joyce Schoon (Diaconie)
Diaconale jongerenreis
 Plan: Jongeren uit onze PKN kerken in Gouda maken samen een diaconale reis naar
Israël en de Westbank.
 Voor wie: Jongeren van 17 t/m 25 jaar uit onze Goudse Protestantse wijken (een
totale groep van 12 jongeren en 2 begeleiders).
 Wanneer De reis duurt 2 weken en vindt plaats in de Kerstvakantie 2018/2019
(in de periode van 22 december 2018 - 6 januari 2019).
 Waar: Het Noorden van Israël (een week in Nes Ammim) en vlak onder Bethlehem
(een week in Tent of Nations).
Doelen
 Jongeren leren iets over het land Israël, de mensen die er leven en het conflict tussen
Joden en Palestijnen.
 De jongeren dragen hun steentje bij aan vredesprojecten door vrijwilligerswerk te
doen op twee inspirerende plekken waar gewerkt wordt aan vrede, dialoog en
geweldloos verzet.
 Jongeren delen hun diaconale ervaringen niet alleen met elkaar, maar ook na de reis
met hun eigen wijkgemeente.
Diaconale projecten
 Nes Ammim is een internationale werk- en leefgemeenschap in het noorden van
Israël. De naam is Hebreeuws voor ‘wonder van de volkeren’. De gemeenschap is in
1963 opgericht door een Nederlandse en een Zwitserse christen en een Israëlische
jood. Het uitgangspunt was de dialoog en het
vertrouwen tussen joden en christenen
vergroten. Deze dialoog is de afgelopen jaren
uitgebreid naar ontmoetingen tussen inwoners
van Israël met een uiteenlopende etnische en
religieuze achtergrond.


Tent of Nations: Daoud Nassar is een Palestijns
christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie
runt hij een boerenbedrijf met daarop het
project Tent of Nations. Ondanks de moeilijke
omstandigheden en voortdurende dreiging van
confiscatie van het land, zet de familie Nassar
zich op een geweldloze en zeer creatieve
manier in onder het motto “Wij weigeren
vijanden te zijn”.



Wat gaan we doen: Op de twee plekken gaan we meewerken aan de projecten en
daarnaast is er een programma met ontmoetingen en excursies in de omgeving. In
Nes Ammim werken we in de keuken van het hotel of in de tuinen van het dorp en bij
Tent of Nations werken we mee op de boerderij (boomkwekerij).
Wat betreft de veiligheid: er wordt samengewerkt met lokale mensen en
organisaties, waardoor veiligheid wordt gewaarborgd.

Financiën
 Kosten: Er zal nog een begroting worden gemaakt. De kosten zullen ongeveer 1000
euro p.p. zijn.
 Eigen bijdrage deelnemers: Door middel van sponsoracties dragen jongeren bij aan
de kosten. Eventueel wordt er ook een eigen bijdrage gevraagd.
 Bijdrage PKN Gouda: Zowel de diaconie als het college van kerkrentmeesters en het
jeugdwerk denken na over een financiële bijdrage om deze reis te ondersteunen.

