Jaarplan CIS 2016
De ontwikkeling van het CIS als kenniscentrum richt zich dit jaar op vijf aandachtvelden.
1. Studiereizen als vertaling van de CIS-profilering. De organisatie van hoogwaardige
studiereizen is niet alleen van betekenis voor deelnemers aan deze reizen, maar geeft tevens
gestalte aan de profilering van het CIS door de publiciteit die deze reizen genereren. Met
name in Israël blijken deze reizen van grote betekenis om zichtbaar te maken op welke
manier wij de verbondenheid met Israël gestalte willen geven, met wie en hoe wij contacten
onderhouden. Dit stimuleert het werk van de Israëlconsulent, die hier op zijn beurt een
belangrijke bijdrage aan levert. Voor 2016 staan drie reizen op het programma, een
gemeentereis die als pilot kan dienen voor andere gemeenten, omdat deze relatief
eenvoudig reproduceerbaar is (8-16 april), een predikantenreis (13-23 juni) en een CHEstudentenreis (6-19 oktober). Verder zal in 2016 worden gewerkt aan de voorbereiding van
een omvangrijke TUA-studentenreis in maart 2017, een voortzetting van de PE-module
indien mogelijk najaar 2017,een voortzetting van de CHE-docentenreis-cyclus in 2017 en een
diaconale jongerenreis voorjaar 2017. Van belang zijn deze studiereizen voor de voortzetting
van de contacten met het Schechter-instituut en de voorbereiding van vervolgconferenties in
de sfeer zoals die nu twee maal gehouden zijn in Jeruzalem. Daarmee krijgen de elementen
recht en gerechtigheid, de drievoudige loyaliteit, getuigen en wederzijds luisteren naar de
schrift uit de profilering van het CIS voortgaand gestalte.
2. Publicaties voor een breder publiek. Door het ontwikkelen van materiaal zal een aantal
specifieke elementen uit de in 2015 gekozen elementen waarin het CIS zich wil profileren in
een breder publiek onder de aandacht worden gebracht. In 2016 verschijnt de publicatie
Hoezo Israël? Gespreksstof voor bijbelkringen. De elementen ‘recht en gerechtigheid’ en
‘hoop voor Israël’ uit de profilering worden hierin uitgelegd. Met de titel is tevens een thema
voor het materiaal voor Israëlzondag gegeven, waar ruim aandacht aan gegeven zal worden,
omdat we hiermee een groeiend publiek bereiken. Verder zal de Reis-Wijzer samen met
Promised Lands gestalte krijgen: een kleine uitgave met een uitgebreide website, ter
verdieping van individuele of groepsreizen. Ook bijdragen aan conferenties en studiedagen in
Nederland, Israël en België (Leuven) draagt bij aan deze doelstelling.
3. De contacten met Messiasbelijdende Joden in Nederland en daarbuiten zullen niet alleen in
de reizen aan de orde komen, maar krijgen apart aandacht. Dit gebeurt door een
heroriëntatie op de verbondenheid met Hadderech, de blijvende betrokkenheid op de groep
van de Helsinki-Consultation, met verschillende gemeenten in Israël, waaronder een
specifiek accent op de gemeente van Netivya en het contact met Mark Kinzer in de VS. Dit is
van belang omdat hiermee vragen aan de kerk worden gesteld, die zullen stimuleren dat de
stem van Messiasbelijdende Joden in Nederland evenwichtig en veelzijdig onder de aandacht
blijft komen. Indien het contact met Hadderech dit niet onmogelijk maakt, zal in het najaar
een conferentie worden belegd met ditzelfde doel.
4. Verbreding draagvlak. Bovenstaande drie aandachtsvelden beogen het in het
communicatieplan aan de orde gestelde doel om het draagvlak binnen de bestaande
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participanten te verstevigen en kenniswerkers met goed materiaal te bereiken. Daarnaast zal
in Nederland gezocht worden naar mogelijkheden het draagvlak voor het CIS te verbreden
door steun te zoeken bij geledingen van de kerk die tot nog toe niet intensief betrokken
waren bij het CIS (m.n. Confessionele Vereniging) en in andere kerken (HHK; voortzetting
contacten GKv en NGK). Ook de pilot van een studiereis voor een evangelische gemeente
hoort bij dit aandachtsveld.
5. Diaconaat. Voor 2016 wordt een nieuwe poging ondernomen om de betrokkenheid op Israël
onder jongere doelgroepen onder de aandacht te brengen via aandacht voor c.q. hulp aan
diaconale projecten. Dat betreft de communicatie van deze projecten, samenwerking met de
NEM voor uitzendingen van korte-termijn-vrijwilligers, samenwerking met Yad Elie door
jongeren tijdens een zomerkamp in Israël en het onderzoek naar de onder ‘studiereizen’
genoemde diaconale jongerenreis in 2017.
Ook buiten deze aandachtsvelden wordt het werk voortgezet, zowel in het verdiepen en verbreden
van contacten in Israël, in het diaconale werk, en in onderwijs, toerusting en netwerken in
Nederland.
Het werk in Israël
• Focus aanbrengen in werk Israëlconsulent, in studie en contacten, concretisering van zijn
werkplan
• Voortzetten en onderhouden van diverse contacten, w.o. met het Schechterinstituut
• Inzet voor organisaties die de ontmoeting tussen Joden en christenen bevorderen, w.o. de
Jerusalem Rainbow Group en de International Bible Study Week
• Omzetten van bezinning (w.o. op theologie van het land, op anti-semitisme, op verzoening
en gerechtigheid) in goede en bruikbare output, o.m. in genoemde bundel met Bijbelstudies,
blogs, presentaties
• Stimuleren diaconale betrokkenheid en afstemming met totale werk
• Gestalte geven aan verbondenheid met Messiasbelijdende Joden, o.m. door contacten, het
bezoeken van samenkomsten en door hen een plaats te geven in diverse studiereizen
• Gestalte geven aan verbondenheid met Palestijnse christenen, door ontmoetingen (ook
tijdens studiereizen, en het bijwonen van conferenties.
• Begeleiden afstudeerprojecten voor CHE-studenten, indien gevraagd
Theologische bezinning
• Bezinning op de drie genoemde elementen uit de profilering van het CIS
• Zoeken naar nieuwe wegen om kenniswerkers te bereiken (zoals aanbod Israël-colleges in
het land)
• Bezinning op juiste kaders voor ontmoeting en gesprek met Messiasbelijdende Joden
• Onderwijs aan CHE
• Onderwijs aan de TUA (en TUK) op gebied van Judaica en Kerk en Israël
• Cursussen/bezinningsavonden aan gemeenten aanbieden
• Doorgeven van studieresultaten in genoemde publicaties, artikelen en anderszins
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Diaconaal
• Zorgdragen voor een juiste afhandeling van de projectcyclus van de diaconale projecten.
• Potentiële nieuwe diaconale projecten in kaart brengen en onder de aandacht brengen van
de participanten.
• Het verzorgen van presentaties over diaconaal werk in Israël voor de achterban.
• Het schrijven van artikelen over het diaconale werk in Israël.
• Nieuwe manieren bedenken om diaconale projecten breder onder de aandacht van
gemeenten te brengen. Daarbij is het bieden van concrete handelingsperspectieven voor
gemeenten essentieel (bijv. voor € 3 krijgt een kind een schoolmaaltijd).
• De synergie van het diaconale werk met het bredere CIS-werk verder uitbouwen en
verstevigen (input van Israël-consulent, bijdragen aan algemene CIS-publicaties, CIS-tournee
enz.)
• In samenwerking met de participanten en de NEM kijken naar een goede invulling en
organisatie van de uitzending van korte-termijnvrijwilligers
• In samenwerking met Yad Elie jongeren de mogelijkheid geven mee te draaien met een
zomerkamp van Shutaf (zomer 2016)
• In samenwerking met Project 1027 de mogelijkheden onderzoeken voor een diaconale
jongerenreis in het voorjaar van 2017
CHE
•
•
•

Naast lesgeven: meer bekendheid aan CIS-werk, verankering in GPW en andere academies
Voorbereiden en begeleiden van verbredingsminor in oktober
Begeleiding studenten die willen afstuderen op het onderwerp kerk en Israël

Divers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact met drie participanten vasthouden en stroomlijnen
Synergie tussen de werkers van en voor het CIS bewaken en begeleiden
Voortbouwen gebruik website en weblog, plus andere communicatielijnen
Voorbereiding nieuw materiaal Israëlzondag
Contact OJEC voortzetten
Contact Raad voor kerk en Israël voortzetten
Contact NEM voortzetten
Contact NGK voortzetten
Contact Yachad (GKV) voortzetten en verstevigen
Contact Voortgezette Gereformeerde Kerken vasthouden
Contact HHK verkennen
Contact Confessionele Vereniging verkennen

Reizen
Bovenstaande jaarplan impliceert voor het CIS de volgende reizen:
• 12 – 20 maart: tournee Aart Brons in Nederland
• 8-16 april: gemeentereis o.l.v. Annemieke de Bruin
• In mei (nog inplannen), werkbezoek Wilma Wolswinkel
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•
•
•
•
•
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13-23 juni, predikantenreis o.l.v. Michael Mulder en Aart Brons
6-19 oktober, verbredingsminor CHE: begeleiding Michael Mulder en Annemieke de Bruin
begin november (nog inplannen): tournee Aart Brons
deelname conferentie Messiasbelijdende Joden (nog inplannen, Michael Mulder)
werkbezoek Michael Mulder (nog inplannen)

