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Beste lezer, 

Via onze nieuwsbrief proberen we u op de hoogte te 

houden van onze activiteiten. Tegelijkertijd kunnen we 

ons voorstellen dat u meer wilt weten over christen-

Arabieren in Israël en over onze motivatie ons voor hen 

in te zetten.  

In de eerste week van juni (3-10 juni) 2017 zijn Gibran 

en Johanneke Siman in Nederland en beschikbaar voor 

informatie avonden. Heeft u interesse? Neem dan contact 

met ons op via: johannekesiman@vriendenvanhaifa.nl. 
 

Voor nu wensen we u veel leesplezier! 

 

 

Van het bestuur 

Al geruime tijd was het bestuur op zoek naar een 

bestuurssecretaris. We zijn blij dat Thirza Blokland 

bereid is deze functie op zich te nemen. We kijken uit 

naar een goede samenwerking met elkaar!  

 

 
 

aan de Christelijke Hogeschool Ede  

waarvoor ik ook druk bezig ben met afstuderen.  

 

 

 

Sinds december 2016 heb ik de taak van secretaris op mij  

genomen in het bestuur. Door een mooie samenloop van 

omstandigheden heb ik in oktober 2016 het project 

kunnen bezoeken en sindsdien ben ik erg enthousiast.  

Ik draag de stichting een warm hart toe en zie ernaar uit 

om mij hier de komende jaren voor in te zetten.  

 

Wat mij vooral aanspreekt is dat er wordt gestreefd om 

een brug te slaan tussen Arabier en Jood; de dialoog 

wordt op gang gebracht. Daarnaast zijn de christen-

Arabieren een doelgroep waar weinig aandacht voor is 

in (christelijk) Nederland. Naar mijn idee zou dit anders 

moeten en daarom zet ik mij er graag voor in om deze 

onbekende groep meer onder de aandacht te krijgen. 

 

 

Appelflappen voor het goede doel! 

Met groot enthousiasme werden in Amersfoort op 

30 december 2016 heel veel appelflappen gebakken en 

verkocht. De opbrengst was bestemd voor twee goede 

doelen, een daarvan was de stichting.  

Het initiatief kwam van Jolien de Fijter en Nicolien van 

de Geest. Hartelijk bedankt voor deze leuke actie en het 

prachtige bedrag van € 813,00!  

 

  
 

 

 

 

Nieuwsbrief 
 

Nummer 5, april 2017 
 

Redactie: Gibran & Johanneke Siman 

Redactieadres: info@vriendenvanhaifa.nl 
Bergstraat 34 3811 NJ Amersfoort 

 

IBAN: NL36 RABO 0163 6489 80 
 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur ons 

dan een email. 

 

Thirza: 

Ik ben Thirza 

Blokland, 20 jaar 

en kom uit Groot-

Ammers, een klein 

dorpje onder de 

rook van 

Rotterdam.  

Momenteel studeer 

ik Maatschappelijk 

Werk en 

Dienstverlening 
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Herinneringen van een oud-leerling 

Wissam George Asmar, 46 jaar, is advocaat en dichter.  

 
 

kinderen die ook naar de SON-school gaan.  
(Helaas is er geen vertaling beschikbaar.) 

 
Once upon a time l had a school  

My Life in it was created 

And living there  

was so cool 

 

Beside my house 

Yes it was  

Love here and love there 

Oh dear, As if I lived 

In a honeymoon  

 

Sister Byrne was the Principal and Guardian 

Yes she was 

Administering,  

yet loving ringing 

And always 

To us singing:  

"she'll be coming round the mountains" 

From morning till noon 

 

15 years this School  

hugged me 

Taught me  

and brought me a smile 

Almost 30 years since graduation 

It's deep in my heart 

Though, yesss 

it's been a while 

 

And so I write these words  

and recall, 

As if the years didn't  

pass by 

Picked up to give  

the graduation speech 

Without explaining  

to me why 

 

And as I stand on the stage 

Tensed not knowing  

if to laugh or cry 

 

The words of appreciation  

Burst: 

For my school l learned to cherish  

The School that raised me so high 

 

And as I come full circle 

My wife teaching there 

My children study there 

I raise my hands to the sky: 

And pray to God almighty: 

 

Please protect  

our beloved "Sisters of Nazareth" 

As we remember those days 

And sigh... 

 

Yet when I try to think, a bit, deep 

Of the education we got 

That no one can sweep  

It's the Christian teaching 

Of forgiveness and love 

Accompanying 

Us 

From waking up 

Till going to sleep 

 

The principles of our lives 

That make us good  

Parents, husbands and wives   

Are the characters of our school 

That to protect and widen as such 

Should be rooted and living 

In each one of us… 

 

 

Ter herinnering aan 

‘zijn’ school, schreef hij 

een gedicht over de 

school van de Sisters of 

Nazareth en het 

toenmalige hoofd van 

de school, sister 

Margaret Byrne. 

 

Wissam woont in Haifa. 

Hij is getrouwd met 

Areen. Zij hebben drie 

kin- 

Wissam houdt een 

toespraak tijdens zijn 

diploma-uitreiking in 

1988. 
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Ambassadeur 

Op woensdag 18 januari 2017 organiseerde het 

Israëlplatform (www.israelplatform.nl) 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.  

 

 
 

 

 

Financiële situatie christelijk onderwijs 

We willen graag aandacht blijven vragen voor het feit dat 

er nog steeds zorgen zijn over de christelijke scholen in 

Israël. 

Eind mei 2016 luidden de scholen in een persbericht de 

noodklok met betrekking tot hun financiële situatie. 

Misschien herinnert u zich dat we schreven over  de 

staking van de christelijke scholen. De afloop van de 

staking leek hoopvol doordat de overheid subsidie 

toezegde; per 31 maart 2016 zou er subsidie overgemaakt 

worden. Helaas is deze subsidie tot nu toe niet ontvangen 

waardoor de toekomst van de christelijke scholen 

zorgelijk is. Er lijkt vooralsnog geen verandering op 

komst. 

 

Het kost christelijke scholen moeite het hoofd boven 

water te houden. Desondanks lukt het de SON-school 

nog steeds om de kwaliteit van onderwijs hoog te 

houden. Dit bleek uit een ranglijst van beste scholen in 

Israël, door de overheid gepubliceerd in augustus 2016. 

Deze ranglijst beoordeelt scholen op hun deskundigheid 

op onderwijskundig en sociaal vlak. De SON-school 

kwam als één van de hoogste uit de bus. Een resultaat 

waar men terecht trots op is.  

Als het al lastig is om financieel rond te komen met de 

dagelijkse onderwijsgerelateerde zaken dan kost het nog 

meer moeite om andere projecten te financieren. Zo 

kunnen nieuwe computers, schoolborden en allerlei 

andere zaken niet zomaar aangeschaft worden. Laat staan 

dat er geld is voor het nieuwbouwproject van de sisters 

die graag het huidige, onveilige kleuterschoolgebouw 

willen vervangen door een nieuw gebouw. 

 

Helpt u mee zodat de sisters hun belangrijke werk voort 

kunnen zetten?  

 

Dat kan door een vast bedrag per maand te doneren of 

door een gift over te maken naar: 

NL36 RABO 0163 648980 t.n.v. Stichting Vrienden van 

de Sisters of Nazareth-Haifa te Amersfoort. 

De stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u 

uw gift kunt meetellen als aftrekpost bij uw 

belastingaangifte. 

 

 

Tot slot 

Voor al uw steun voor ons werk in de vorm van gebed, 

donaties of anderzins: hartelijk dank! Thirza Blokland met de Israëlische 

ambassadeur Aviv Shir-On 

http://www.israelplatform.nl/

