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Shalom allen,  
 
‘Eerst even uitblazen’ zeggen we tegen elkaar, als we moe en voldaan thuiskomen nadat we het 
werk hebben geïnstalleerd in Beit Bart!  
 
Beit Bart 
Ja……… het project is klaar voor het huis voor oude tot zeer oude bewoners van de Israëlische  
bevolking. In dat huis aan de Hebron-road in Jeruzalem hangen nu vier grote schilderijen en drie 
keramische wandobjecten!  
‘Wat mooi en wat een hoop straalt eruit dit werk’ merkte een bewoonster van ver over de tachtig 
op…..’Wat is dat fijn om naar te kijken, het geeft me lucht en ruimte’…en ze vervolgde ‘Er gebeuren 
zoveel verschrikkelijke dingen in de wereld, hier word ik blij van……..’. ‘Daar doe je het voor’  
zeggen we tegen elkaar en we zijn dankbaar dat we dit werk hebben mogen maken. Het voorziet  
duidelijk in een behoefte. 
 
Dit project heeft lang geduurd voordat het klaar was. Allereerst heeft het voortraject veel tijd in  
beslag genomen omdat de directie er niet helemaal uit was wat ze nu wilden. Toen dat uiteindelijk 
duidelijk was begon de hete zomer van 2015.  

Voor ons bepaald geen geschikt moment om  
intensief aan het werk te zijn want het dagelijks 
leven vergt al genoeg energie. 
We zijn gestart in oktober en hebben het nu net 
drie weken geleden kunnen afronden. Dat is een 
lange tijd en een heel verschil met de  
voorgaande jaren. We weten nu waar dat aan 
ligt en het is belangrijk om daar met nieuwe 
projecten rekening mee te houden. Het verschil 
ligt immers hierin dat we hier nu wonen en niet 
dag in dag uit aan het project kunnen werken. 
Dat is totaal anders dan de jaren hiervoor.  

Toen kwamen we twee of drie maanden naar 
Israël en konden letterlijk iedere dag  
doorwerken. Nu gaat het gewone leven door en 
moeten we de tijd om te werken meer plannen. 
Steeds weer tussendoor en opnieuw  
opstarten…een geheel nieuwe ervaring! 
 
Het werk in Beit Bart werd met veel  
enthousiasme en dankbaarheid ontvangen. De 
directie was duidelijk emotioneel geraakt en  
enthousiast en de bewoners niet minder! Ze  
waren zo ontroerd dat er ergens in Nederland 
een stichting bestaat die dit werk mogelijk 
maakt! Dus van hieruit heel veel dank voor al 
jullie support!! 
Vooral gaat onze 
dank uit naar 
God die ons de 
kracht en de in-
spiratie gaf om 
dit werk te ma-
ken! 
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ANBI De stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting 

Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie  tus-

sen Joden en Christenen te bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke ge-

dachtegoed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de Bijbel          

Thema van de schilderijen: De terugkeer van het joodse volk naar Eretz Jisraël en Jerushalayim 

Thema van de wandobjecten: Tiqva (Hoop) waarin de symboliek van de sjofar, het licht,  

van de shabbat kaarsen, de Menorah en de duif met de olijftak is verwerkt 

Overig kort nieuws 
 
Wij hopen deze zomer weer een bestuursvergadering te houden. Dan worden er ook weer plannen gesmeed 
voor nieuwe activiteiten. Daarover berichten we dan in de nieuwsbrief aan het eind van dit jaar. 
Tot nog toe zijn er geen lezingen gepland. Mocht u daarvoor interesse hebben voor uw groep of gemeente, 
neem dan contact op met de voorzitter, dhr. Olaf Troll, zie hieronder zijn adres en telefoonnummer. 
  
Wij willen ieder die ons de afgelopen periode gesteund heeft om de kosten voor het project in Beit Bart te 
dekken heel hartelijk danken! Het blijft zeer bemoedigend dat we steeds weer iets nieuws kunnen aanpakken 
om de uiterst uiteenlopende bewoners van dit land te zegenen.  
 
SVP heeft een bescheiden website en daar zullen binnen afzienbare tijd ook recente foto’s te zien zijn. 
 
Een hartelijke groet uit dit prachtige land, uiteraard ook van de overige bestuursleden, 
Marc en Henny de Klijn van Hartingsveldt 

Een paar plaatjes van bijzondere gasten en nieuw leven in en om onze tuin  


