Jaarplan CIS 2017
De ontwikkeling van het CIS als kenniscentrum richt zich in 2017 op het stabiliseren en verdiepen van
wat ons in de afgelopen jaren geschonken is in de Joods-christelijke ontmoeting en de bezinning
daarop.
1. Studiereizen
Net als vorig jaar staan drie studiereizen op het programma. Deze blijven van groot belang
om gestalte te geven aan de profilering van het CIS. Van 13-24 maart is een reis voor
theologiestudenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gepland, van 3-13
april voor docenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en van 9-23 oktober voor
studenten van de CHE. De studiereizen kunnen gestalte geven aan de voortzetting van de
contacten met het Schechterinstituut 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. PE-module
Het streven is om in het seizoen 2017/2018 opnieuw een module in de postacademische
educatie voor predikanten van de Protestantste Kerk te verzorgen, geaccrediteerd door de
Protestantste Theologische Universiteit. Deze module is van strategisch belang omdat deze
bij uitstek gestalte kan geven aan de missie van het CIS. Het opnieuw organiseren van deze
module is niet vanzelfsprekend en zal de nodige energie kosten in voorbereiding en zo
mogelijk in de uitvoering ervan.
3. Publicaties, toerusting, communicatie
Na de publicatie van het bijbelstudieboek Hoezo Israël? zal dit jaar de Reiswijzer gepubliceerd
worden, in samenwerking met de reisorganisatie Promised Lands, in hybride vorm: digitaal
en op papier. Aart Brons zal een dagboekje voor de tijd van de najaarsfeesten verzorgen.
Verder zal het uitgeven van adequaat materiaal voor Israëlzondag de nodige voorbereiding
vragen. Tevens zoekt het CIS dit jaar verder vorm te geven aan andere manieren van
communicatie, waarin de nieuwe theoloog/toeruster een belangrijke stimulans zal zijn.
4. Messiasbelijdende Joden
De banden met Messiasbelijdende Joden in Nederland, Israël en daarbuiten zullen worden
verstevigd door het onderhouden van de relatie met Hadderech, het bijwonen van een
conferentie en de voorbereiding van een conferentie met een prominente Messiaanse
theoloog in 2018, zo mogelijk in samenwerking met andere belanghebbende partners.
5. Diaconaat
Nu de structuur van projectbegeleiding en diaconale toerusting verandert, zal dit jaar de
continuïteit hiervan geborgd worden en tegelijk kansen worden verkend om nieuwe vormen
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van diaconale verbondenheid gestalte te geven. Te denken is aan een diaconaal zomerkamp,
uitwisselingen, in samenwerking met anderen meewerken aan de werving en uitzending van
vrijwilligers, de toerusting daarvoor en betrokkenheid daarop in gemeenten in Nederland.
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.
Personele wisselingen
Dit jaar zal er in de personele bezetting een en ander wijzigen.
a. Er wordt een theoloog als toeruster aangeworven (voor 0,4 fte). Deze functie biedt continuïteit
van de toerusting vanuit diaconaal perspectief, als voortzetting van het werk van Wilma
Wolswinkel. Dit zal worden geïntegreerd met een deel van het toerustingswerk dat tot op heden
door Michael Mulder gebeurde. Tevens zal de nieuwe toeruster een aantal contacten uit het
netwerk in Nederland overnemen. Naast deze aspecten die gericht zijn op continuïteit, zal de
nieuwe functionaris de communicatie vanuit het CIS op een ander plan brengen. Hij zal zich
bezinnen op de relevantie van de missie en de visie van het CIS voor een jonger publiek en
gebruik gaan maken van nieuwe vormen van communicatie.
b. Het projectbeheer dat onderdeel van de taak van Wilma Wolswinkel was zal worden voortgezet
in het team van het CIS. De werkzaamheden van Annemieke de Bruin hiervoor zullen worden
geëvalueerd en zo mogelijk worden gecontinueerd.
c. Een nieuwe Israëlconsulent zal worden aangeworven voor het werk in Jeruzalem. Deze post zal,
als de enige fulltimer van het CIS, een belangrijke spilfunctie krijgen. Ook hierin is het belangrijk
de continuïteit te borgen en tegelijk nieuwe kansen te benutten in het netwerk van contacten in
Israël en in de theologische bezinning en de toerusting in Nederland.
d. Michael Mulder zal zijn werkzaamheden voor het CIS verminderen tot een arbeidsomvang van
0,2 fte. Het is van belang dat de taken zodanig worden verdeeld dat een goede regie mogelijk
blijft ten dienste van de genoemde continuïteit en nieuwe kansen.
e. Vooralsnog geen personele uitbreiding in de uitvoering, maar wel een toevoeging aan het
bestuur is de toetreding van de Hersteld Hervormde Kerk tot het CIS, die in 2017 als waarnemer
aanwezig zal zijn. Dit jaar zal helderheid geven of en hoe de HHK zal kunnen bijdragen aan het
CIS, en welke capaciteitsuitbreiding dat tot gevolg kan hebben. Ook de contacten met de GKv en
NGK blijven aandacht houden met het oog op verbreding van het draagvlak. De pilot van het
verstrekken van het materiaal voor Israëlzondag aan deze kerken wordt eind van dit jaar
geëvalueerd.
Het werk in Israël
• Voortzetten, onderhouden en waar mogelijk overdragen van diverse Joodse contacten, w.o.
met het Schechterinstituut
• Het leggen van een nieuw contact met een instituut of gremium waarmee studiesessie
georganiseerd kunnen worden, o.m. met bezoekende theologengroepen
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Het onderhouden en indien mogelijk overdragen van de contacten met de Jerusalem
Rainbow Group, de groep Jews and Christians Study of the Gospel of Matthew, het Centre for
Jewish-Christian Understanding and Cooperation en andere dialoogorganisaties
Het geven van inleidingen over het christelijk geloof bij Har’el Beit Midrash; het houden van
een lezing voor de International Bible Study Week
Omzetten van bezinning (w.o. op theologie van het land, op antisemitisme, op verzoening en
gerechtigheid) in goede en bruikbare output, o.m. in genoemde Reiswijzer
Ervaringen bij het meevieren van de Joodse feesten doorgeven via een dagboekje voor de
periode van de najaarsfeesten
Begeleiden afstudeerprojecten voor CHE-studenten, indien gevraagd
Stimuleren diaconale betrokkenheid en afstemming met totale werk
Stimuleren gestalte geven aan verbondenheid met Messiasbelijdende Joden, o.m. door hen
een plaats te geven in diverse studiereizen
Contacten met Palestijnse christenen, o.a. via Bethlehem Bible College en Musalaha

Theologische bezinning
• Bezinning zal een nieuwe dynamiek ontwikkelen door de theoloog/toeruster en de
doordenking van de missie en visie met het oog op relevantie voor een jongere doelgroep
• Bezinning met Messiasbelijdende Joden in studieplatform
• 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
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 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 2017?)
• In samenwerking met Project 1027 de mogelijkheden onderzoeken voor een diaconale
jongerenreis in het voorjaar van 2017
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Voorbereiden en begeleiden docentenreis in kader van professionalisering en
internationalisering van de verschillende academies.
Voorbereiden en begeleiden van verbredingsminor in oktober
Begeleiding studenten die willen afstuderen op het onderwerp kerk en Israël

Contact met drie participanten vasthouden en stroomlijnen
Waarnemingen HHK evalueren en zo mogelijk toetreding begeleiden
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 Confessionele Vereniging verkennen

Reizen
Bovenstaande jaarplan impliceert voor het CIS de volgende reizen:
• 13-24 maart: TUA-reis: begeleiding Michael Mulder en docent Apeldoorn
• 3-13 april: docenten van de CHE: begeleiding Michael Mulder en Annemieke de Bruin
• 9-23 oktober: verbredingsminor CHE: begeleiding Michael Mulder en Annemieke de Bruin
• Juni: mogelijk bezoek Aart Brons aan Nederland in verband met beroepingswerk
• Kennismakingsreis voor nieuwe werker, zo mogelijk te combineren
• April/oktober: diaconale werkbezoeken Annemieke de Bruin te combineren met
aanwezigheid voor docenten- en studentenreis
• deelname conferentie Messiasbelijdende Joden (nog inplannen, Michael Mulder)
• werkbezoek Michael Mulder (nog inplannen, te combineren met overdracht nieuwe IC)
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