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MODERAMEN PKN BEGRIJPT
CRI DE COEUR OVER ISRAËL
Namens het Moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft ds.
P. Verhoef dinsdagmorgen in Utrecht uit handen van Meindert Leerling en in aanwezigheid van andere
leden van het Moderamen een Manifest in ontvangst genomen van het Platform Appèl Kerk en Israël. In
het Manifest wordt een wijziging van het PKN-beleid inzake Israël bepleit door vanuit het diaconaat Kerk
in Actie zowel morele als financiële steun te geven aan Joodse projecten waarbij zij die onder de
armoedegrens leven worden geholpen of aan organisaties die slachtoffers van terreur helpen. Daarnaast
bepleit het Platform de samenwerking met de Palestijnse organisatie Sabeel met ingang van 1 januari
2013 te verbreken. Sabeel is een organisatie die voortdurend Israël in een negatief daglicht stelt en zich
beslist niet ‘onopgeefbaar verbonden weet met het volk Israël’, zoals de PKN in de Kerkorde wel belijdt.
Het Platform Appèl Kerk en Israël meent dan ook dat het huidige beleid van de PKN niet spoort met wat
in de Kerkorde wordt beleden, zodat het beleid volgens het Platform niet geloofwaardig is.
Ter ondersteuning van het Manifest is een handtekeningenactie gehouden. In enkele weken tijd werden
zonder veel publiciteit ruim 1900 handtekeningen verzameld en daarnaast telt het Platform ruim 400
sympathisanten die de doelstelling en daarmee de inhoud van het Manifest onderschrijven. Leerling zei in
een korte toelichting dat het Manifest een signaal is vanaf het grondvlak van de kerk en ook een cri de
coeur om meer recht te doen aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Het verzoek is de
inhoud van het Manifest te bespreken in een vergadering van de Generale Synode van de PKN.
In korte reactie stelde ds. Verhoef het signaal te begrijpen en serieus te nemen al wordt met een
handtekeningenactie niet de juiste kerkelijke weg via kerkenraden en classes bewandeld om wensen en
verzoeken aan de Generale Synode kenbaar te maken. Volgens het Platform is in de afgelopen jaren op
verschillende manieren gebleken dat die weg niet begaanbaar is omdat verzoeken als in het Manifest
vervat, vastlopen in de raderen van de kerkelijke organisatie of worden afgewezen. Vandaar deze route.
Vandaar deze cri de coeur. Het Moderamen beloofde bij monde van ds. Verhoef zich nader te zullen
beraden hoe verder met het Manifest zal worden omgegaan.

