
Geachte Heer/Mevrouw, 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende: 

De familie Nassar is een Palestijnse christelijke  familie die net buiten Bethlehem een boerderij heeft 

(www.tentofnations.org) en in de hele wereld bekendheid geniet vanwege het centrum the Tent of 

Nations dat op hun land is gevestigd. Deze plek wordt gebruikt als ontmoetingsplek voor christenen, 

moslims en joden en faciliteert zo de dialoog onder het motto: “Wij weigeren vijanden  te zijn!”  Daoud 

Nassar, directeur van de Tent of Nations, schreef ons dinsdag 20 mei j.l.: “De Israëlische bulldozers 

kwamen naar de vruchtbare vallei van de boerderij waar we tien jaar geleden fruitbomen hebben 

geplant en verwoestten er de terrassen en al onze bomen. Meer dan 1500 abrikoos- en appelbomen, 

evenals wijnstokken, werden vermorzeld.”   

De familie Nassar beschikt over eigendomsbewijzen van het land die teruggaan tot de Ottomaanse 

tijd. Al jaren staat de familie onder grote druk om het land te verkopen aan de staat Israël. Het land 

zou dan gaan horen bij een ring van illegale nederzettingen rondom Bethlehem, die het vrijwel 

onmogelijk maakt om te blijven wonen in deze stad. De familie Nassar heeft haar rechten op het land 

aanhangig gemaakt bij het Israëlische Hooggerechtshof. De advocaat van de familie was bezig met 

de beroepsprocedure toen de verwoesting plaats vond. Ook bij militair gezag is het niet toegestaan 

om tijdens een beroepsprocedure land te ontruimen. 

De Tent of Nations is niet de enige plek die te maken heeft met dreigende annexatie en verwoesting 

van bomen. In Beyt Jala dreigen 58 merendeels christelijke families door de bouw van de muur 

gescheiden te worden van hun olijfboomgaarden en wijngaarden. De uitspraak van het Israëlische 

Hooggerechtshof over deze zaak wordt vlak na het Pausbezoek komende week verwacht. Maar na 

deze recente provocatie wordt die uitslag niet met vertrouwen tegemoet gezien. Onheilspellend is ook 

het toenemende aantal price tags: vandalisme bij moskeeën en kerkgebouwen door extreemrechtse 

Israëli’s in reactie op het verwijderen van illegale nederzettingen op de West Bank. Ook joods-

Israëlische organisaties voor vrede en dialoog zoals het ICCI protesteren krachtig tegen dit geweld.   

Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland roepen op tot solidariteit en 

betrokkenheid bij Palestijnen en Israëli die zich inzetten voor een rechtvaardige vrede. Wij hopen en 

verwachten dat de Nederlandse volksvertegenwoordigers hier aanleiding in zien om middels 

Kamervragen, de Cie voor Buza of op een andere manier aandacht te vragen voor het lot van the Tent 

of Nations  en de benarde situatie van Palestijnse christenen en moslims in het algemeen op de 

Westbank. 

Graag voeg ik hier de informatie toe die de familie Nassar maandag 20 mei 2014 en dinsdag 21 mei 

2014 heeft rondgestuurd. 

Met vriendelijke groet, 

… 

 

Twee bijlagen:  
Mail van Daoud Nassar, verzonden op 20 mei 2014 
Mail van Daoud Nassar, incl. reactie advocaat Sani Khoury, verzonden op 21 mei 2014 
 
  

http://www.tentofnations.org/


Bijlage 1: mail van Daoud Nassar, verzonden 20 mei 2014 
 
From: dnassar@tentofnations.org 
To: dnassar@tentofnations.org 
Subject: Israeli Military destroyed trees at Tent of Nations Farm 
Date: Tue, 20 May 2014 06:37:58 +0000 
 
Dear friends of Tent of Nations, 
Yesterday at 08.00, Israeli bulldozers came to the fertile valley of the farm where we planted fruit trees 
10 years ago, and destroyed the terraces and all our trees there. More than 1500 apricot and apple 
trees as well as grape plants were smashed and destroyed. 
We informed our lawyer who is preparing the papers for appeal. Please be prepared to respond.  We 
will need your support as you inform friends, churches and representatives when  action is needed. 
Please wait for the moment and we will soon let you know about next steps and actions. 
Thank you so much for all your support and solidarity. 
Please follow us on Facebook Tent of Nations/Nassar Farm.  
Blessings and Salaam, 
Daoud 
 
Daoud Nassar 
Director 
Tent of Nations  
–People Building Bridges- 
P.O.Box 28, Bethlehem  
Palestine 
Tel: +972 (0)2 274 30 71 
Fax: +972 (0)2 276 74 46 
Mobile: +972 (0)522 975 985 
E-mail: dnassar@tentofnations.org 
E-mail: info@tentofnations.org 
www.tentofnations.org 
 
 
Bijlage 2: mail van Daoud Nassar, incl. reactie advocaat Sani Khoury, verzonden 21 mei 2014 
 
From: dnassar@tentofnations.org 
To: dnassar@tentofnations.org 
Subject: What can you do now for the Tent of Nations 
Date: Tue, 20 May 2014 20:06:35 +0000 
 
Dear friends of Tent of Nations, 
What happened is an unjust and illegal act. Please feel free to contact your friends, churches, 
members of the parliament and write to your governments.  
We need your political support now. Please inform yourself, there are friends of Tent of Nations in 
different countries who started to act.  
Thank you for your solidarity. 
Blessings. 
Daoud. 
 
Please find below the statement, you can use when you write your letters: 
  
RE: Destruction of Trees from Sani Khoury, the attorney of the Nassar Family 
The Nassar Family has been in a legal battle to protect its land and trees for many years. A short while 
ago the Military Authorities placed a warning on the land of the Nassar Family declaring that the trees 
were planted on "State Land" and therefore constituted a trespass and should be "evacuated" !   
  
On 12.5.2014 the Nassar Family filed an appeal with the Military Court against the order and clarified 
that the land was not State Land and that the trees were planted on the family land. Furthermore they 
clarified that the Supreme Court had declared that the Nassar Family should continue with the "re-
registration" process of their land. The Nassar Family has being trying to complete the process for 

mailto:dnassar@tentofnations.org
mailto:info@tentofnations.org
http://www.tentofnations.org/


years  - however the Israel Military Land Registrar has been delaying the process endlessly without 
any explanation. 
  
According to the law no demolition or evacuation is allowed once an appeal is filed and until a final 
verdict. In spite of the fact that an appeal was filed on 12.5.2014, and no verdict has been issued the 
Military Authorities rushed to destroy the land and uproot all of the trees on 19.5.2014!   
  
This action is illegal even according to the draconian military laws in place. The Nassar Family have 
been advised to file a case demanding compensation for the illegal actions of the Military Authorities. 
  


