
 

Activiteitenverslag Jules Isaac Stichting 2019 

 
De Jules Isaac Stichting is in 2015 opgericht en heeft als doelstelling bij te dragen aan de ontwikkeling en 

verbreiding van een volwaardige, bijbels gefundeerde christelijke theologie, waarin het idee dat de kerk de 
plaats van het volk Israël heeft in genomen volledig ontbreekt. Daartoe willen we  bekendheid bevorderen 

met a) effecten van dit vervangingsdenken en anti-judaïsme, zoals het vaak daaruit voortvloeiende 

antisemitisme, met b) gedachtengoed van christelijke, joodse en messiaans joodse denkers en theologen 
als inspiratiebronnen voor een theologie die het vervangingsdenken achter zich laat, en met c) de Joodse 

wortels van het christendom en de geschiedenis van het Jodendom. Hieruit vloeit voort het doel om 

antisemitisme te bestrijden en de wortels ervan aan het licht te brengen. 

 
De Stichting heeft in 2019 de volgende activiteiten verricht: 

➢ Onderhouden van de eigen website julesisaacstichting.org door publicaties en door bekendmaking van 

(eigen en andermans) relevante evenementen en verslagen daarvan 
➢ Bezoeken van evenementen van andere organisaties en houden van lezingen / inrichten boekentafels 
➢ Publicatie van diverse artikelen / boekbesprekingen op de website 

➢ Publicatie van 2 brochures met lezingen van studiedag 2017 Laat de liefde winnen 
➢ Onderhouden van eigen Facebook-pagina @julesisaacstichting met o.a. korte inhoudelijke teksten en 

YouTube-kanaal JulesisaacstichtingOrg 

➢ Contacten opbouwen en onderhouden met diverse personen en binnen verschillende christelijke 
organisaties, waarvan de belangrijkste zijn geweest: 

- Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken 

- Centrum voor Israëlstudies (CIS), een samenwerkingsverband van drie partijen, zie http://hetcis.nl/ 

- Baptisten Seminarium, zie https://baptisten.nl/seminarium 
- Towards Jerusalem Council II, zie https://www.tjcii.nl/ 

- Society for Post-Supersessionist Theology, zie https://www.spostst.org/ 

- Enkele Amerikaanse theologen, zowel messiaans Joodse als christelijke 
➢ Organiseren van een landelijke studiedag in maart ‘Messiaans Jodendom in onze tijd; een appèl aan de 

Kerk’, met lezingen en workshops door Michael Mulder, Daniël Drost en Jeroen Bol 
➢ Meewerken aan 2-daagse conferentie in mei van TJCII met Messiaans-joodse theoloog Marty Waldman 
➢ Vertaling en redactie van het boek met lezingen van Mark Kinzer, Israël in het Hart van de Kerk 
➢ Voorbereiden van het symposium met Mark Kinzer 20 maart 2020 ter gelegenheid van het verschijnen 

van het boek Israël in het Hart van de Kerk 
➢ Schenken van een aantal boeken vanuit het Boekenfonds 
➢ Verzenden van nieuwsbrieven 
➢ Verzenden van persberichten, vooral met aandacht voor de landelijke studiedag van 2019  
➢ Het bestuur is 3 maal bij elkaar gekomen; hiervan zijn notulen opgesteld 
 

Het formele bestuur is als volgt samengesteld: 

 
Robert Bezemer, bestuurslid, vanaf 23 februari 

secretaris 

Jeroen Bol, voorzitter 

Bjorn Lous, bestuurslid 

René Maathuis, bestuurslid 

Noël Masseus, tot 23 februari secretaris 
Ingmar Remmelzwaal, penningmeeste 
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