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Beste lezer, 
 
De zomervakantie is volop bezig. In Israël hebben de 
scholen eind juni vakantie gekregen. In de eerste weken 
gaan kinderen op zomerkamp. Sommigen gaan daarna 
met hun ouders op vakantie. Veel anderen blijven thuis. 
In Haifa hebben we met strand en zee gelukkig genoeg 
mogelijkheden tot vermaak en afkoelen: juli en augustus 
gelden als extra warme (zomer)maanden. 
 
Per 1 september beginnen de scholen weer en dan starten 
er ook weer allerlei activiteiten in Nederland. In oktober 
hoopt Johanneke in Nederland te zijn. In de week van 8-
12 oktober 2018 is zij beschikbaar voor lezingen op 
gemeente- en informatieavonden. Wilt u zo’n avond 
organiseren en wilt u meer weten over (de positie van) 
christen-Arabieren in Israël? Hoe verhouden zij zich tot 
Joden, moslim-Arabieren en messiasbelijdende Joden?  
Neemt u dan contact met ons op via: 
johannekesiman@vriendenvanhaifa.nl. 
 
 
Herinneringen van een oud-leerling 
Eind januari lag er een verrassend berichtje in onze 
mailbox. Een mevrouw uit Groningen schreef dat ze op 
zoek was naar de school uit haar jeugd in Haifa en of wij 
haar konden helpen.  
Het enige wat mevrouw zich kon herinneren was dat het 
een ‘nonnenschool’ was in het benedendeel van de stad. 
De kleding van de nonnen beschreef zij als ‘donker, net 
als de nonnen droegen in het ziekenhuis’. Dat gaf nog 
geen duidelijkheid. Er staan meerdere ‘nonnenscholen’ in 
het benedendeel van de stad en ook zijn er diverse 
congregaties waarvan de nonnen donkere kleding dragen.  
 
Gelukkig kregen we foto’s van het gebouw toegestuurd. 
Mooier kon het niet: van de Sisters of Nazareth school! 
 

 
 

De oud-leerling in kwestie is mevrouw Janneke 
Schiphuis. Zij woonde in de jaren ’50 een paar jaar in 
Haifa.  
Aanleiding voor de jaren in Haifa was het werk van 
Janneke’s vader. Hij werkte in die tijd via een 
Nederlands bedrijf voor het Kishon-project  in Haifa. De 
Kishon is een rivier die ontspringt in het Gilboa-gebergte 
en na zo’n 70 km uitkomt in de baai van Haifa. 
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Janneke Schiphuis, tweede van links, samen met 
haar moeder bij ‘haar’ school in 1952. 
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Voor het verbinden van de Kishon rivier met de 
Middellandse Zee werd in de jaren ’50 een Nederlands 
bedrijf ingehuurd. De vader van Janneke Schiphuis 
werkte drie jaar mee aan dit project. 
Na zijn eerste jaar alleen in Haifa kwamen Janneke en 
haar moeder over uit Nederland. Vanaf dat moment ging 
Janneke naar een lokale school: het Convent van de 
Sisters of Nazareth. 
 
Aan deze tijd heeft zij veel goede herinneringen. Ze 
wilde de plek van haar jeugd graag laten zien aan haar 
twee dochters, Lienet en Marita, en had daarom voor 
eind maart samen met hen een reis geboekt naar Israël. 
En als het even kon, wilde ze graag een bezoek brengen 
aan haar oude school. 
 
En dit lukte! Eind maart ontvingen we Janneke, Lienet en 
Marita op de school van de Sisters of Nazareth in Haifa 
voor een rondleiding. Voor Janneke was dit een 
bijzondere dag: 
Ik had in mijn leven één grote wens, naar Israël met mijn 
beide dochters. Het land waar ik als klein meisje 
gewoond heb samen met mijn ouders aan de 
Bikurimstraat. Ik ben daar vroeger naar een 
kloosterschool geweest en had hier hele mooie 
herinneringen aan. Ik heb twee jaar op deze school les 
gekregen en ben begonnen toen ik 5 jaar oud was. Iedere 
dag gingen mijn vader en ik samen met de bus vanaf de 
Carmel, ik naar school en hij naar zijn werk. Hij werkte 
aan het Kishon project in de haven.  
Thuis had ik nog een schriftje en een leren rugtas liggen 
van die tijd. Bij het zien van deze spullen kreeg ik altijd 
een warm gevoel van de herinneringen. Ik dacht: ik moet 
mijn dochters hier deelgenoot van maken. Ik wilde graag 
mijn gevoel met ze delen.  
Op mijn zoektocht naar mijn school via internet kwam ik 
Johanneke tegen. Ze zei: dat treft, die school ken ik goed. 
We hebben dan ook afgesproken om elkaar op de school 
in Haifa te ontmoeten, samen met haar man Gibran en 
hun dochtertje Nour.  
Voor de dag na aankomst hebben wij meteen met elkaar 
afgesproken. We zouden ons treffen bij de Sisters of 
Nazareth school aan de Abbasstreet. Daar stonden we 
dan vol spanning te wachten op Johanneke en Gibran. 
Wij waren natuurlijk veel te vroeg omdat ik heel 
benieuwd was naar wat ik mij nog zou kunnen 
herinneren en wat dit met mij zou doen. 
 
Na onze 'officiële' kennismaking zijn wij het schoolplein 
opgegaan, die inmiddels verhard was. De priester die bij 
de school woont stond ons op te wachten. Het kon 

allemaal niet mooier. Eerst hebben wij gezellig koffie 
gedronken met z'n allen en herinneringen opgehaald. 
Daarna hebben Gibran en Johanneke ons de school laten 
zien. We mochten alle verdiepingen en klassen bezoeken. 
Vooral de geur herkende ik, de brede gangen, het 
hekwerk, de vensters in de klaslokalen etc.  Dit alles 
emotioneerde mij zeer. Hoe jong ik toen ook was, ik 
herinnerde me alles nog goed. 
Wat mij opviel aan de school was dat de school nog 
dezelfde uitstraling had. Wat was ik dankbaar dat ik 
Johanneke had ontmoet. 
 
Op mijn verjaardag 29 maart jl. mochten wij sister Byrne 
ontmoeten in het klooster in Nazareth, ook dit vond ik 
weer zeer emotioneel.  
We hebben herinneringen uitgewisseld. Ze heeft mijn 
schriftje bekeken en ze herkende het nog, van zoveel jaar 
geleden. Twee jaar na mijn vertrek van school kwam 
sister Byrne uit Ierland. Ik heb geen les van haar gehad. 
Ik ben blij haar ontmoet te hebben en wat zijn wij 
gastvrij door haar onthaald. 
 

 
 
 
 
Mijn droom is uitgekomen: aan de hand van oude foto's 
die ik had meegenomen uit Nederland heb ik alle plekjes 
opnieuw mogen bezoeken.  
 
Wij hebben besloten om zeker nog een keer terug te gaan 
naar dit prachtige land van mijn jeugd. 
 
 
Rondom de school 
In de afgelopen weken stonden de kranten in Israël vol 
over (lichte) aardbevingen in het noorden van Israël. 

Janneke Schiphuis met sister Byrne 
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Door de ligging op een breuklijn, die recht onder het 
meer van Galilea en de Dode Zee doorloopt, verwacht 
men eens in de 100 jaar een zware aardbeving in dit 
gebied.  
De aardschokken maakten weer eens duidelijk dat veel 
gebouwen in Israël verouderd zijn en maatregelen 
genomen moeten worden. In Tiberias was er schade aan 
gebouwen en moest worden geëvacueerd.  
 
Het is dus niet voor niets dat ook de school van de Sisters 
of Nazareth moet denken aan de veiligheid van het 
schoolgebouw. Dit is mede een reden om het huidige 
kleuterschoolgebouw te vervangen. Het gebouw is 
onveilig en dat tonen de vele scheuren in de muren aan. 
 

 
 
Gelukkig komen we steeds dichter bij de komst van een 
nieuw pand. Er wordt hard gespaard om het benodigde 
geld bij elkaar te krijgen. Helpt u ook mee? 
 
 
Basiswet ‘Israël als natiestaat van het Joodse volk’ 
Ander nieuws waar de kranten vol mee stonden was de 
goedkeuring van de ‘Nation-State Law’. Ook in 
Nederland heeft u via verschillende kanalen hierover 
kunnen horen en lezen. 
De wet is een ‘basiswet’. Israël heeft geen grondwet 
maar verschillende basiswetten. Deze wetten kunnen 
moeilijker gewijzigd worden dan gewone wetten. De 
‘Nation-State Law’ roept verschillende reacties op. Veel 
mensen vinden dat er feitelijk niets verandert. Het 
vastleggen van officiële feestdagen en hoe het volkslied 
heet zijn voorbeelden van bekende feiten. Andere 
reacties zijn kritischer: zij benoemen dat de term 
‘gelijkheid’ voor alle inwoners van het land niet in de 

wet voorkomt in tegenstelling tot in de  
Onafhankelijkheidsverklaring van 1948. Ook is het 
Arabisch is geen officiële taal meer maar een taal met 
een ‘speciale status’. 
Voor veel Arabieren voelt het alsof zij worden 
buitengesloten.  
In reactie op deze basiswet heeft de Latijns- (of Rooms-) 
Katholieke Kerk in Israël een verklaring uitgegeven 
waarin zij, als christen-Arabieren, hun zorgen uiten over 
deze wet. U kunt de verklaring hier lezen (site kan 
gelezen worden in het Engels/Duits/Frans): 
www.lpj.org/latin-patriarchate-statement-new-israeli-
nation-state-law/. 
Ook zijn er messiasbelijdende Joden die zich zorgen 
maken over de uitwerking van deze wet omdat zij door 
(religieuze) autoriteiten gezien worden als niet-Joods 
vanwege hun geloof in Jezus als Messias. Er wordt in de 
Nation-State Law niets gezegd over rechten van 
minderheden. Volgens messiasbelijdende Joden kan deze 
wet dus ook gevolgen voor hen hebben.  
Zie voor het volledige (Engelstalige) artikel: 
www.christianitytoday.com/news/2018/july/israel-
jewish-nation-state-basic-law-christians-messianics.html. 
In dit artikel staat tevens een link naar de tekst van de 
Nation-State Law. 
 
 
Fondsenwerver gezocht 
Ben(t) u/jij goed in het werven van fondsen en/of het 
organiseren van acties voor goede doelen? Neem dan 
eens contact met ons op. We zoeken iemand die de 
stichting kan helpen bij het benaderen van organisaties en 
het bedenken en opzetten van acties. 
Voor meer informatie kunt u mailen met Johanneke: 
johannekesiman@vriendenvanhaifa.nl. 
 
 
Tot slot 
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de stichting 
en de giften die we van u mochten ontvangen. 
We wensen u een goede zomer(vakantie) toe! 
 

Wilt u ons steunen? Dat kan! 
U kunt een vast bedrag per maand doneren of een gift 
overmaken 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. 
 


