
 

                                                 

Er bestaat wereldwijd  nog maar weinig vertrouwen in een politieke oplossing voor het Midden-Oosten 

conflict. De ‘Jerusalem Hug’ staat symbool voor een andere manier om vrede te bereiken. Als we vrede 

vinden in onszelf  en  in staat zijn om te vergeven en te delen, komt vrede dichterbij. De ´Jerusalem Hug´ 

geeft uitdrukking aan deze wens tot verandering . Jeruzalem staat symbool voor vrede en vergeving . Laat 

Jeruzalem een stad van verbinding zijn, het hart van een wereld waar eenheid en vrede een feit zijn.  

Als de bewoners van Jeruzalem hun hart openen naar elkaar en hun medebewoners beschouwen als hun 

gelijken, zullen de ongelijkheden tussen hen ook niet meer worden gewenst. En als de intentie bestaat om 

in een onverdeeld Jeruzalem met elkaar te willen wonen, zal de stap ook gezet kunnen worden om dat in 

het gehele Heilige Land te realiseren. Palestijnen en Israëliërs, twee volkeren, twee naties, kunnen in één 

land, zonder grenzen, naast elkaar leven, als federatie, met Jeruzalem als hoofdstad. 
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Nieuwsbrief 
Gaarne nodigen wij u uit om deel 

te nemen aan de Jerusalem Hug 

op 23 juni a.s. Wij vertellen u 

graag hoe u met ons mee kunt 

gaan en ook hoe u de reis door 

vrienden en bekenden kan laten 

sponsoren!   

Koop ook onze foto’s en steun zo 

ons vredesinitiatief in Jeruzalem. 

 

In de loop der jaren zijn er veel foto’s gemaakt van de ‘Jerusalem Hug’. Wij  bieden u  8 foto’s aan van 

40x 30 cm, die u  kunt kopen voor € 35 per stuk. Alle 8 foto’s samen kosten slechts € 250.- 

In deze nieuwsbrief zijn al deze foto’s afgebeeld. Noteer het nummer van de gewenste foto’s, uw naam 

en adres in een e-mail naar info@jerusalemhug.org en  maak het verschuldigde over naar rekening 1388 

van Stichting Jerusalem Hug, of via PayPal op onze website www.jerusalemhug.org                                        

Binnen 10 dagen ontvangt u uw bestelling via de post thuisbezorgd! 

mailto:info@jerusalemhug.org
http://www.jerusalemhug.org/
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Wij bieden u een unieke kans, om  met ons mee te gaan naar Jeruzalem om deel te nemen aan de ‘Jerusalem Hug’ 

op 23 juni a.s. Draagt u het vredesproces een warm hart toe en wilt u meehelpen om  Palestijnen en Israëliërs zich 

met elkaar te laten verzoenen?  Dan helpen wij uw reis naar Jeruzalem te sponsoren. Wij verzorgen geen dure 

kant en klare reis, maar bieden u op maat informatie en mogelijkheden aan voor een unieke reiservaring in het 

Heilige Land, met excursies en ontmoetingen op de Westbank en met spirituele wandelingen door Jeruzalem. 

Meer weten?  Kom dan op onze voorlichtingsbijeenkomst op zondag 4 mei a.s. 15:00 uur in  Brasserie & 

Restaurant De Rechtbank, Korte Nieuwstraat 14, 3512 NM Utrecht. Stuur een e-mail naar info@jerusalemhug.org 

om ons te laten weten of je komt. 

Niek Dekker en Rob Schrama,   Stichting Jerusalem Hug.                    www.jerusalemhug.org  
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