Beleidsplan 2022
2 Kronieken 7:14
Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij
Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de
hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
Dit is en blijft een belangrijk vers voor onze stichting totdat het doel bereikt is: Namelijk
dat ons land, door bijvoorbeeld kerkleiders, zich zal willen buigen en verootmoedigen voor
onze God en Vader voor al het leed de Nederlandse Joden aangedaan, en voor de moord
op meer dan 100.000 Nederlandse Joden, opdat de enorme bloedschuld op geheven
wordt. De Here zoekt Nederlanders die in de bres gaan staan opdat Hij ons land niet te
gronde hoeft te richten.
Ezechiël 22:30
Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de
bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond
niemand.
In 2022 zien we de uitdaging van verootmoediging voor de gruwelen in de vele
werkkampen en de massale wegvoering van de te werk gestelde Joden vanuit de
werkkampen naar kamp Westerbork tijdens Jom Kippoer, in de nacht van 2 op 3 oktober
1942. In diezelfde nacht werden ook hun familieleden uit hun huizen gehaald en
weggevoerd naar Westerbork onder het mom van familiehereniging. Binnen een korte tijd
zijn deze Joden weggevoerd naar de vernietigingskampen en vermoord.
In 2020 en 2021 hebben we betrekkelijk weinig naar buiten kunnen doen vanwege de
corona pandemie. Voor 2022 zien we mogelijkheden nu de restricties worden opgeheven
en we naar de lente en zomer gaan.
We beraden ons biddend en vergaderend op de volgende mogelijkheden van
verootmoediging.
Een verootmoedigingsavond per provincie organiseren:
- Noord-Holland 17 werkkampen
- Friesland
5 werkkampen
- Groningen
2 werkkampen
- Drenthe
16 werkkampen
- Overijssel
13 werkkampen
- Gelderland
16 werkkampen
Een verootmoedigingsavond per concentratiekamp en bijzondere plaatsen organiseren:
-

-
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Apeldoornsche Bosch
Ommen
Utrecht, stad
Vught
Westerbork

