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Collecteafkondiging
Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we in
de Protestantse Kerk Israëlzondag. We staan op een
bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, bij
het gesprek met het volk Israël en de relatie met het joodse
volk.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de
identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël, vanwege Gods geschiedenis met
dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelĳk voelt ze zich ook
verbonden met Palestĳnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele
loyaliteit.
De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over
Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, onder meer door het organiseren
van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg. Voor het
komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bĳ wat de verbondenheid
met Israël betekent.
Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelĳk te maken.
Van harte aanbevolen.

Bericht voor het kerkblad
Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door
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dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelĳk voelt ze zich ook
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Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

