
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa 
 
Jaarverslag 2017



 

2 

Inhoudsopgave  
 
Inhoudsopgave ............................................................................................................ 2	  
Voorwoord.................................................................................................................... 3	  
Doelstelling .................................................................................................................. 4	  
Bestuur......................................................................................................................... 4 

Samenstelling........................................................................................................... 4 
Vergaderingen.......................................................................................................... 4	  

Activiteiten ................................................................................................................... 5	  
Ambassadeur ........................................................................................................... 5 
Externe contacten .................................................................................................... 5 
Presentatie Ichthuscollege ....................................................................................... 6 
Familiedagen............................................................................................................ 6 
Fondsenwerving....................................................................................................... 7 
Communicatie .......................................................................................................... 8 
Tenslotte................................................................................................................... 8 

Financiën ..................................................................................................................... 9	  

 
 
 
 
Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth–Haifa 
 
Statutair gevestigd: 
 
Bergstraat 34 
3811 NJ Amersfoort 
 
E: info@vriendenvanhaifa.nl 
I: www.vriendenvanhaifa.nl 
 
Wilt u reageren op dit verslag? Dat kan via info@vriendenvanhaifa.nl. 
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Voorwoord 	  
 
Met dankbaarheid kijken we in dit jaarverslag terug op het jaar 2017. Na een periode 
van zwangerschapsverlof van Johanneke Siman, werden de fondsenwervende 
activiteiten krachtig ter hand genomen. Zo brachten Johanneke en Gibran Siman 
vanuit Israël een bezoek aan Nederland en gaven zij een presentatie op het Ichthus 
College te Veenendaal.  
 
In diverse bladen verschenen advertenties van de stichting, we waren present met 
een stand op de familiedagen in Gorinchem en presenteerde bestuurslid Thirza 
Blokland de stichting bij een kennismaking met de nieuwe Israëlische ambassadeur. 
De fondsenwervende activiteiten leverden zo’n € 3.500,00 aan giften op.  
 
Financieel sloten we het jaar af met een overschot van € 1.252 en groeide het 
banksaldo naar € 16.746. Het grootste deel van de saldo is beschikbaar voor 
bouwactiviteiten van school van de Sisters of Nazareth te Haifa.  
 
We zijn dankbaar dat we als stichting in het achterliggende jaar Gods zegen mochten 
ervaren. 
 

5 januari 2018 
 
Drs. A.W. van Vugt 
Voorzitter 
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Doelstel l ing 	  

De Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa zet zich in om fondsen te 
werven in Nederland ten behoeve van de school van het Convent Sisters of Nazareth 
te Haifa, Israël. Het bestuur van de stichting baseert zich op de Bijbel als grondslag 
voor haar dagelijks handelen. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelstelling en onze motivatie verwijzen 
wij u naar onze website: www.vriendenvanhaifa.nl. 
 

Bestuur 	  
 
Samenstell ing 
Afgelopen jaar is dhr. A.A.F. Kraak gestopt met zijn werkzaamheden als algemeen 
bestuurslid. Aart was al vanaf de oprichting van de stichting lid van het bestuur. Eerst 
als secretaris, later als algemeen bestuurslid. We bedanken hem hartelijk voor zijn 
inzet. 
 
In 2018 willen we graag het bestuur aanvullen met een vijfde lid. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Mw. T. Blokland (secretaris) 
Dhr. M.J. van de Geest (penningmeester) 
Dhr. G. Sekeris (algemeen bestuurslid) 
Dhr. A.W. van Vugt (voorzitter) 
Vacature (algemeen bestuurslid) 
 

Vergaderingen 

In 2017 heeft het bestuur drie keer vergaderd, op de volgende data: 
 
• 23 maart; 
• 28 juni; 
• 21 december. 
 
De onderwerpen die besproken zijn hadden betrekking op: 
• acties voor de stichting t.w. de Familiedagen Gorinchem en presentatie 

Ichthuscollege; 
• fondsenwerving; 
• verbeteren inzetbaarheid van adviseurs voor de stichting; 
• financiën. 
 
 
 



 

5 

 

Activiteiten 	  
 
Ambassadeur 
Het Israëlplatform organiseerde in januari een bijeenkomst voor de aangesloten 
organisaties om kennis te maken met de nieuwe Israëlische ambassadeur in 
Nederland, Aviv Shir-On.  
Bijna alle organisaties die zich aangesloten hebben bij het Israëlplatform, zijn 
organisaties die de Joodse bevolkingsgroep in Israël op het oog hebben en steunen.  
De stichting wilde op deze bijeenkomst niet ontbreken en door middel van deelname 
aandacht vragen voor de positie van christen-Arabieren in Israël.  
 
Als vertegenwoordiger van de stichting is Thirza Blokland naar deze bijeenkomst 
gegaan. Thirza heeft de ambassadeur verteld over het bestaan en de 
werkzaamheden van de stichting. De ambassadeur erkende dat de christen-
Arabieren een vergeten groep zijn en moedigt het werk van de stichting aan.  
 

 
 
 
Externe contacten 
In mei zijn twee medewerkers van Open Doors bij Gibran en Johanneke Siman in 
Haifa op bezoek geweest. Open Doors is een organisatie die zich wereldwijd inzet 
voor vervolgde christenen. 
 
Aanleiding tot contact was het verspreiden van de brochure over de positie van 
christen-Arabieren in Israël door de stichting.  
Er is tijdens dit bezoek doorgesproken over bovenstaand onderwerp. Hierbij lag de 
nadruk op de actuele situatie van de christelijke Arabische scholen. De christelijke 
scholen maken zich zorgen over de financiën en uiteindelijk het voortbestaan van 
christelijk onderwijs. 
Open Doors wil graag op de hoogte worden gehouden door de stichting.  
 

Thirza Blokland met de Israëlische 
ambassadeur Aviv Shir-On 
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Presentatie Ichthuscollege 
In juni hebben Gibran en Johanneke Siman op het Ichthuscollege in Veenendaal een 
presentatie gegeven. De school organiseerde een themadag over Israël waarbij 
leerlingen van VWO-3 konden deelnemen aan diverse workshops. Deze themadag 
werd voorafgegaan door drie weken les over Israël. 
 
Er waren sprekers van verschillende organisaties uitgenodigd die vertelden over de 
verschillende bevolkingsgroepen en het leven in Israël, omgaan met berichtgeving, 
social media enzovoort. 
 

 
 
Er is een artikel verschenen over deze dag in Messianieuws met een foto van Gibran 
Siman. 
 
 
Familiedagen Gorinchem 
Met het wegvallen van de Wegwijsbeurs in het najaar, werd er een extra beurs door 
de organisatoren van de Familiedagen georganiseerd. Deze Familiedagen werden 
gehouden van 17 t/m 19 oktober. Ook deze beurs is een gezinsbeurs voor de 
reformatorische gezindte.  
 
De stichting was aanwezig om meer naamsbekendheid te genereren voor de 
stichting en aandacht te vragen voor (de positie van) christen-Arabieren in Israël. 
Kinderen konden envelop trekken voor een leuke prijs.  
 

Johanneke en Gibran 
Siman met rabbijn 
Shmuel Katz en twee 
docenten van het 
Ichthuscollege in 
Veenendaal. 
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Ondertussen gingen bestuursleden en vrijwilligers in gesprek met volwassenen. Dat 
dit de moeite waard was bleek uit de inhoud van de gesprekken. Er is veel 
onbekendheid met christen-Arabieren in Israël.  
 
Deelname aan beurzen is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 
Fondsenwerving 
De giften die we ontvangen zijn voornamelijk afkomstig van particulieren, acties die 
door particulieren worden georganiseerd en kerkelijke organisaties. 
Ook zijn we gesponsord door twee winkels met (school)spullen om te gebruiken op 
de Familiedagen.  
 
Verzoeken om donaties aan organisaties werden om diverse redenen afgewezen. 
Een belangrijke reden is hetzelfde als wat de stichting in voorgaande jaren hoorde: 
Israël staat niet op een zogenaamde ‘landenlijst’ waardoor projecten binnen dit land 
niet in aanmerking komen voor donaties.  
 
Voor 2018 willen we bekijken of het mogelijk is een officiële fondsenwerver freelance 
in te huren. Het bestuur beraadt zich hierover. 
 
 
 
 
 
 

Envelop 
trekken 
met 
Arabische 
cijfers. 
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Communicatie 
Er zijn twee nieuwsbrieven uitgegeven in 2017: 
• nr. 5 in april; 
• nr. 6 in december. 
 
Daarnaast zijn er in mei advertenties geplaatst in kranten om (kerkelijke) organisaties 
erop te wijzen dat Gibran en Johanneke Siman beschikbaar waren voor presentaties 
tijdens hun verblijf in Nederland. 
In nieuwsbrief nr. 5 heeft deze aankondiging ook gestaan. De presentatie op het 
Ichthuscollege in Veenendaal was van deze actie een positief gevolg. 

 

Tenslotte 
Het voornemen van 2017 om de stichting zichtbaarder te maken d.m.v. voorlichting 
en presentaties zal worden voortgezet in 2018.  
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Financiën 	  
	  
BALANS	  PER	  31.12.2017	  
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INKOMSTEN EN UITGAVEN 2017 
 

 


