Jaarverslag OJEC 2018
Voor het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) was 2018 een intensief jaar. Veel
activiteiten op het gebied van de interreligieuze dialoog en daarnaast was er genoeg
aanleiding om OJEC als maatschappelijke klokkenluider te profileren. Verheugend is dat
steeds meer Christelijke kerkgenootschappen zich bij OJEC aansluiten. Helaas blijft de Joodse
deelname daarbij achter. Doordat steeds meer stromingen binnen OJEC vertegenwoordigd
zijn, wordt het netwerk sterker en krijgen wij ingangen die anderen niet hebben.
Zoals gesteld, probeert OJEC, met de religieuze dialoog als basis, meer en meer vanuit JoodsChristelijke perspectief een klokkenluidersrol te vervullen door o.a. zaken als antisemitisme,
anti-islamisme en andere vormen van discriminatie aan de kaak te stellen. Brieven aan de
PKN over negatieve geluiden binnen de protestantse kerk, een bemiddelingsrol bij een
antisemitisch incident in Apeldoorn en actieve oppositie t.o.v. een dominee met
verwerpelijke ideeën, zijn voorbeelden van onze acties. Onze vernieuwde website speelt
hierin een belangrijke rol en wordt toenemend bezocht.
Voor de interreligieuze dialoog zet OJEC in op brede thema-activiteiten. De kracht van het
huidige OJEC is het onderling vertrouwen en het gegeven dat gezocht wordt naar
overeenkomsten i.p.v. naar verschillen. Daardoor is OJEC bij uitstek de plek om met elkaar in
gesprek te zijn, in plaats van alleen maar over elkaar te spreken. Daarbij is de kernboodschap
naar nieuwe leden dat Jodenbekering absoluut niet is toegestaan.
De activiteiten dit jaar waren het jaarlijkse Leren & Vieren-weekend, een bijeenkomst over
'De Tempelberg', waarin de betekenis van de Tempelberg voor Joden en Christenen vanuit
archeologie, religie en politiek werd uitgediept en onlangs stonden de 'Mitswot' centraal. In
algemene zin is de belangstelling uit de Christelijke achterban groot en vanuit de Joodse
achterban veel minder, met als resultaat dat de dialoog wel op gang komt tussen sprekers
maar niet in de zaal.
Al met al was 2018 voor OJEC een jaar met veel dynamiek. In 2019 gaan wij verder op de
ingeslagen weg. Met de inzet van sociale media gaan wij de bekendheid en inzet van OJEC
verder versterken. Speciale aandacht gaat uit naar vergroten van de Joodse betrokkenheid.
Zonder die betrokkenheid ontbreekt de basis voor een goede interreligieuze dialoog.
Interesse? Kijk op www.ojec.org

