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Algemeen 
De Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland is opgericht op 20 november 2015 en 
is gevestigd te Ede. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
registratienummer 64607526. Het bankrekeningnummer is NL75 TRIO 0391 0822 21. De 
stichting is erkend als ANBI. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting Vrienden Tent of Nations bestaat uit: 
Voorzitter  Meta Floor 
Secretaris  Benjamin Baars 
Penningmeester Bram Grandia 
Het bestuur kan haar werk doen dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers, zowel in 
Nederland als in Bethlehem. Contact met het bestuur kan worden opgenomen via 
tentofnationsnl@gmail.com Meer informatie is te vinden op de website www.tentofnations.nl  
 
Doelstelling 
De Stichting vrienden van Tent of Nations Nederland heeft ten doel  
a.  De visie en missie van Tent of Nations Bethlehem uit te dragen in Nederland. Tent of 

Nations Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de 
Palestijns christelijke familie Nassar. De familie Nassar zet zich op een geweldloze en 
zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.  

b.  Individuen en groepen in Nederland helpen in hun meningsvorming over de situatie in 
Israël / Palestina, hen stimuleren bij te dragen aan een rechtvaardige vrede in Israël / 
Palestina, en zich in woord en daad solidair te tonen met Tent of Nations Bethlehem. 

c.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Relatie Tent of Nations Bethlehem 
Het bestuur onderhoudt intensief contact met de familie Nassar in Bethlehem. Alle drie 
bestuursleden zijn in 2017 één of meerdere keren naar Bethlehem afgereisd. Daarnaast is er 
veelvuldig contact via Skype, telefoon en via de e-mail. 
 
Bezoek Daoud Nassar aan Nederland 
Daoud Nassar was van vrijdag 3 februari 2017 tot en met dinsdag 7 februari 2017 op bezoek 
in Nederland. Tijdens dit bezoek vonden er formele en informele ontmoetingen plaats met 
het netwerk in Nederland. Daoud Nassar deelde zijn verhaal niet alleen met de groeiende 
Tent of Nations beweging tijdens de Vriendenmiddag (zie onder),  maar ook tijdens een 
feestelijke kerkdienst van de Protestantse Gemeente in Culemborg. Daoud Nassar voerde 
diverse gesprekken met politieke vertegenwoordigers in Den Haag, en met het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. De Evangelische Oproep maakte een opname van een interview met 
Daoud Nassar voor het programma “Het Vermoeden”. Dit interview is tweemaal uitgezonden, 
en beschikbaar voor (lokale) kerken en groepen die zich willen verdiepen in, en laten 
inspireren door, het gedachtegoed van Tent of Nations. 
Aansluitend op dit bezoek aan Nederland heeft Stichting Vrienden van Tent of Nations een 
kort bezoek van Daoud Nassar naar Londen georganiseerd en gefaciliteerd. Tijdens dit 
bezoek heeft Daoud gesproken in het parlement en een ontmoeting gehad met medewerkers 
van de Aartsbisschop van Canterbury. Deze ontmoetingen hebben geleid tot een bezoek van 
zowel meerdere Members of Parliament als de Aartsbisschop van Canterbury aan Tent of 
Nations in Bethlehem. 
 

mailto:tentofnationsnl@gmail.com
http://www.tentofnations.nl/


Vriendenmiddag Tent of Nations – 4 februari 2017 
Op zaterdagmiddag 4 februari is de tweede Vriendenmiddag Tent of Nations Nederland 
georganiseerd. Deze vond plaats in de Grote Kerk in Driebergen. We waren met bijna 250 
deelnemers, die voor een groot deel al langer betrokken zijn bij Tent of Nations Bethlehem. 
We waren blij ook een groot aantal nieuwe mensen te verwelkomen. 
Het was een vrolijke en dynamische bijeenkomst, waar de ernst van de situatie voelbaar 
werd. Daoud Nassar deelde zijn verhaal van frustratie en hoop met de deelnemers. De 
Vriendenmiddag werd opgevrolijkt met Palestijnse muziek en Palestijnse hapjes. 
 
Celebrations 2017 
Van 9 - 12 mei 2016 vierde Tent of Nations haar 101e verjaardag met een inspirerend 
vierdaags programma waarin vriendschap en ontmoeting centraal stonden en waarin de 
deelnemers met elkaar de handen uit de mouwen steken. Tijdens de twee weekenden 
voorafgaand en volgend op de Celebrations werden excursies op de Westbank aangeboden. 
Tien deelnemers kwamen vanuit Nederland. Zij zijn na afloop actief geweest in het delen van 
het verhaal door onder andere het geven van presentaties, het schrijven van artikelen. 
 
Nederlandse vrijwilligers en bezoekers 
In 2017 zijn opnieuw Nederlandse bezoekers, zowel individueel als groepsgewijs, op bezoek 
geweest bij Tent of Nations. Drie Nederlandse reisorganisaties hebben Tent of Nations 
opgenomen in hun reisprogramma aan Israël / Palestina. De deelnemers maken kennis met 
situatie en visie van Tent of Nations, en worden na afloop op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen. 
In 2017 zijn 20 Nederlandse vrijwilligers (individueel), zowel jong als ouder, voor een kortere 
of langere periode actief geweest als vrijwilliger bij Tent of Nations in Bethlehem. De lengte 
van hun verblijf varieerde van één week tot drie maanden. Door hun inzet maken zij intensief 
kennis met Tent of Nations, dragen zij actief bij aan de ontwikkeling en het voortbestaan van 
Tent of Nations, en maken zij de betrokkenheid vanuit Nederland zichtbaar en tastbaar. 
 
Netwerk Nederland 
Een groeiend aantal betrokkenen in Nederland is geïnspireerd door het verhaal van Tent of 
Nations. Zij delen het verhaal en ondersteunen het werk door acties te organiseren, nieuwe 
vrijwilligers te motiveren, of donateur te worden. Zo zijn er artikelen geschreven voor lokale 
en regionale (kerk)bladen, worden er themadiensten georganiseerd, zijn er op meer dan tien 
plekken lezingen / presentaties gegeven over Tent of Nations, is er in 27 kerkdiensten 
gecollecteerd voor Tent of Nations, en worden er lokaal fondsenwervende activiteiten 
georganiseerd. Fondsenwerving gaat altijd hand in hand met het delen van het verhaal van 
Tent of Nations.  
Het bestuur onderhoudt intensief contacten met een groot netwerk van strategische partners. 
We brengen de visie en het werk van Tent of Nations Bethlehem actief onder de aandacht 
van ons netwerk in Nederland door middel van de website www.tentofnations.nl, Facebook, 
en een digitale nieuwsbrief die enkele malen per jaar wordt verstuurd aan donateurs, 
vrienden en geïnteresseerden.  
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2017 2016 

  
2017 2016 

Activa 
   

Passiva 
  liquiditeiten 27224,68 8.186,51 

 
vermogen 7195,65 4.437,56 

nog te ontvangen 10,00   
 

nog te betalen en vooruit ontvangen 20039,03 3.748,95 

totaal 27.234,68 8.186,51 
  

27.234,68 8.186,51 

    
 

  

 
2017 2016 

  
2017 2016 

inkomsten 
   

uitgaven 
  bijdrage wijnproject 0,00 1.600,00 

 
kosten wijnproject 0,00 1.550,45 

bijdragen boekje tent of nations 0,00 9.287,90 
 

kosten boekje tent of nations 1.204,85 10.188,07 

opbrengst vriendenmiddag 1450,00 1.355,00 
 

kosten vriendenmiddag 2.050,14 1.184,00 

donaties 13.908,00 10.470,17 
 

ondersteuning tent of nations bethlehem 66.688,94 31.000,00 

kerken 42.155,84 4.555,53 
 

kosten bank  182,71 131,34 

giften via sabeel nl 0,00 3.452,82 
 

bezoek Daoud Nassar NL en onkosten 2.435,93 260,00 

fondsen 8.000,00 5.000,00 
 

resultaat 2.758,09 4.437,56 

vrijwilligers tent of nations 5.440,00 0,00 
    bee project USA 2.866,82 0,00 
    Celebrations tent of nations 1.500,00 13.030,00 
  

    

 
75.320,66 48.751,42 

  
75.320,66 48.751,42 


