Jaarplan CIS 2015
Dit jaar zetten we nog duidelijker in op de ontwikkeling van het CIS als kenniscentrum. Dit werd in het
beleidsplan uit 2012 genoemd, is inmiddels verder doordacht en krijgt op diverse manieren gestalte.
Dat kenniscentrum krijgt in 2015 vijf speerpunten:
 Het uitbrengen van een publicatie over de tempel waarin we verslag doen van ontmoetingen tussen
Joodse en christelijke theologen, zoals die tijdens CIS-reizen plaatsvinden. We willen hier in onze
achterban aandacht voor vragen door predikanten uit te dagen bij dit proces betrokken te raken, niet
alleen door mee te lezen, maar ook door het bijwonen van een studiedag bij de presentatie van het
boek.
 Het uitzetten, voorbereiden en realiseren van de module “Verbonden met Israel…?!” in de
Postacademische Educatie voor predikanten van de PKN. De financiën en het commitment is hiervoor
opnieuw verkregen; hoe de module in de toekomst verder zal kunnen worden gerealiseerd is een
open vraag. Daarom is het des te meer noodzaak om hier opnieuw een speerpunt van te maken en
ruim aandacht te geven aan zorgvuldige voorbereiding.
 Profilering richting academies. Binnen de CHE zal dit jaar gezocht worden naar een versteviging van de
verankering van het CIS als kenniscentrum in het curriculum van GPW. Verkend wordt of er iets
vergelijkbaars proces mogelijk is voor de academische contacten die er zijn met TUK/TUA, eventueel in
internationaal samenwerkingsverband. Het CIS kan voldoende expertise hiervoor bieden. Door het
aanbieden van een docentenreis CHE-breed poogt het CIS ook binnen andere academies van de CHE
betrokken te raken bij het discours over identiteit en diversiteit.
 De contacten met Messiasbelijdende Joden, waarbij het CIS van meet af aan een eigen positie wilde
innemen in Nederland, en die in 2014 gestalte kreeg in de organisatie van de Helsinki-conferentie,
worden bevestigd en uitgebreid door het bezoek aan de Hashivenu-conferentie en wat daar eventueel
uit voort kan vloeien. Waar wij onze contacten kunnen aanwenden voor verbetering van onderlinge
relaties, zowel tussen vertegenwoordigers van kerken en MBJ, als tussen verschillende groepen MBJ,
zullen wij dat doen. Ook dat zal plaatsvinden in het kader van profilering als kenniscentrum.
 Er zal gewerkt worden aan output van onze kennis richting christenen uit onze achterban in Nederland
door het voorbereiden van een publicatie met Bijbelstudies voor gemeentekringen over Israël (met
medewerking van Aart, Wilma en Michael) en van een ‘Reis-Wijzer’, waar Kees Jan destijds al aan
begonnen is.
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