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“Het OJCM staat pal voor vrijheid van godsdienst en 
levensbeschouwing, geeft invulling aan de 

scheiding van kerk en staat en baseert zich op de verdragen van de 
universele rechten van de mens. 

 
Van hieruit wil het OJCM bijdragen aan een Nederlandse 

samenleving waarin allen in vrijheid en 
veiligheid samenleven, waarbij vertrouwen in elkaar de basis is.” 
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Inleiding 
 
2020 Was een turbulent jaar. Jaarlijkse vieringen, religieuze feestdagen en herdenkingen, 
konden geen doorgang vinden op de reguliere manier. Door corona en de daaraan gelieerde 
maatregelen zijn wij ons gaan organiseren rond de norm van het het ‘nieuwe normaal’. Een 
samenleving waarin wij afstand houden tot elkaar, gematigd samenkomen en met elkaar 
verbinden via een gedigitaliseerde werkomgeving. 
 
Ook voor het OJCM heeft dit gevolgen gehad. Het merendeel van onze vergaderingen en 
contactmomenten vond digitaal plaats. Het heeft ons echter niet belemmerd ons in te zetten 
voor rechtvaardigheid voor de verschillende religieuze gemeenschappen, zowel in binnen- 
als buitenland. In 2020 heeft het OJCM vier plenaire vergaderingen gehouden, één 
themabijeenkomst rond Jeruzalem en twee ingelaste vergaderingen rond de 
Oeigoeren-problematiek en de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste 
beïnvloeding van onvrije landen (POCOB). In dit jaarverslag rapporteer ik onze jaarthema’s 
en welke activiteiten ons daarnaast nog in 2020 hebben bezig gehouden. 
 
Bij vragen om nadere toelichting kunt er contact worden opgenomen met secretaris Daniëlle 
Leder - info@ojcm.nl tel. 06-526 81 230 

Deelnemers en structuur OJCM 
Aan het OJCM namen in 2020 de vertegenwoordigers van de volgende genootschappen 
deel: 
 
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) 
Ruben Vis 
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ) 
Hanneke Gelderblom-Lankhout en Simon Cohen 
Raad van Kerken in Nederland (RvKN) 
Christien Crouwel (interim-voorzitter), René de Reuver, Berry van Oers, 
Daniëlle Leder (secretaris) 
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) 
Muhsin Köktas, Ebubekir Öztüre, Rasit Bal, Driss el Boujoufi 
 
Het OJCM bestaat uit een evenwichtige afvaardiging met minimaal 2 personen per religie, 
waarvan er tenminste één persoon afkomstig is uit de betreffende besturen. Organisaties 
waarmee wordt afgestemd in zaken die hen ook raken zijn: 

- het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) 
- het Centraal Joods Overleg (CJO). 

 
OJCM heeft een kerngroep die de reguliere vergaderingen van OJCM voorbereidt en het 
uitvoerende werk doet. Ze doet dit vanuit een duidelijk mandaat als het gaat om de 
onderlinge samenwerking tussen de religies, het optreden naar de overheden, de 
samenleving en de media. Ze bestaat in principe uit twee personen uit elke religie, waarbij 
onderling de taken worden afgesproken en verdeeld.  
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Samenwerking Stichting Geloven in Samenleven (GIS) 
en OJCM 
 
Geloven in Samenleven is een initiatief van het Overlegorgaan van Joden, Christenen en 
Moslims. In dit overleg werken de volgende organisaties samen: het Nederlands Israëlitisch 
Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van 
Kerken in Nederland en het Contactorgaan Moslims en Overheid. Daarmee is Geloven in 
Samenleven verbonden met talloze synagogen, kerken en moskeeën. 
 
Geloven in Samenleven bevordert en ondersteunt  de lokale samenwerking tussen 
moskeeën, kerken en synagogen. Deze gebedshuizen hebben te maken met gezamenlijke 
uitdagingen: veiligheid, discriminatie en radicalisering. Onderlinge samenwerking vergroot 
de leefbaarheid. Tekenen van betrokkenheid doen dan goed. 
 
De coördinator van stichting Geloven in Samenleven David Renkema, neemt deel aan de 
vergaderingen van het OJCM, zodat goed wordt afgestemd waar GIS en OJCM elkaar 
kunnen ondersteunen. Waar activiteiten van het OJCM leiden tot lokale interreligieuze 
projecten, wordt dit gekoppeld aan GIS. In dit verslag zullen enkele thema’s worden 
benoemd waar dit afgelopen jaar is ontstaan, bijvoorbeeld bij het thema financiële 
transparantie van gebedshuizen. 
 
 

Thema’s 
In 2020 stonden een zevental thema’s op de agenda. Gedurende het jaar zijn in 
verschillende vergaderingen deze thema’s aan de orde geweest. Hieronder volgt verslag 
van de stand van zaken. 
 

Project jodenhaat en moslimhaat (movisie) 

In april publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een artikel dat ruim een kwart 
(27%) van de Nederlandse inwoners discriminatie ervaart. Dit is vergelijkbaar met vijf jaar 
geleden1. Aandacht voor religie-gerelateerde vormen van discriminatie is een aandachtspunt 
van het OJCM. 
 
In oktober 2020 heeft Movisie de opdracht gekregen om via het ministerie van Justitie & 
Veiligheid een aanvraag te doen voor het schrijven van een handreiking voor gemeenten 
over antisemitisme. De kerngroep van het OJCM is gevraagd mee te lezen en te denken 
over de aanvraag en uitwerking daarvan. Daarbij is bewust de keuze gemaakt om ook Jan 
Post Hospers te betrekken van Stichting Geloven in Samenleven om hun projecten ter 
bestrijding van vooroordelen, zoals het project ‘Bruggenbouwen’, onder de aandacht te 
brengen.  
 
Het OJCM heeft aangegeven dat een handreiking alleen ter bestrijding van antisemitisme 
niet voldoende is. Moslimhaat is in de samenleving net zo hardnekkig aanwezig. De 

1 
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/ruim-een-kwart-van-de-inwoners-van-nederland-ervaart
-nog-altijd-discriminatie  
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subsidieaanvraag is herschreven waarbij er nu vier handreikingen zijn omschreven: Aanpak 
antisemitisme, moslimdiscriminatie, anti zwart racisme, antiziganisme en 
LHBTI-discriminatie. De aanvraag ligt momenteel bij het ministerie van Justitie & Veiligheid. 
Daarnaast is op ons verzoek ook opgenomen dat niet alleen de ambtenaren bij de gemeente 
maar ook aangiftebeleid bij de politie aandacht verdient. 
 

Publieksmoment in vorm van open bijeenkomst Jeruzalem (tweede 
bijeenkomst) 
Op 14 januari 2020 heeft de eerste ‘Jeruzalembijeenkomst’ plaatsgevonden bij het Joods 
Cultureel Centrum in Amsterdam. Deelnemers waren enkele leden van het OJCM en de 
bijeenkomst was bedoeld als ‘try out’ om elkaars verschillende religieuze perspectieven te 
verkennen op de stad Jeruzalem, om vervolgens in 2020 een grotere bijeenkomst te 
plannen met externen. Wegens corona en de beperking van samenkomst is er besloten dit 
niet te organiseren. In 2021 zal de tweede bijeenkomst met externen plaatsvinden online 
plaatsvinden. 

Moslimomroep  
Vanaf 1 januari 2016 hebben de 2.42-omroepen (kerkgenootschappen en genootschappen 
op geestelijke grondslag) het verzorgen van media-aanbod als onderdeel van de 
Nederlandse Publieke Omroep beëindigd, als gevolg van de wijziging van de Mediawet 
2008. Levensbeschouwing blijft echter nadrukkelijk onderdeel van de publieke taak van de 
landelijke publieke omroep. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is gevraagd deze taak 
te doen uitvoeren. De NTR is door de NPO verzocht om het media-aanbod te verzorgen 
inzake het hindoeïsme en de islam. CMO heeft een brief aan minister Slob gestuurd om dit 
nogmaals onder de aandacht te brengen, omdat het huidige aanbod van NTR te weinig 
draagvlak heeft onder de moslimgemeenschap. 
 
Naast deze omroepen was er in 2020 ook sprake van een aanvraagperiode voor 
aspirant-omroepen. Hier was CMO echter niet bij betrokken omdat het persoonlijke 
initiatieven zijn geweest. In december 2020 waren er dertien aspirant-omroepen aangemeld 
waaronder drie de islamitische stroming vertegenwoordigen: M24, Vereniging Moslim Media 
en IslamOmroep. De IslamOmroep van initiatiefnemer Azzedine Karrat heeft verreweg de 
meeste leden van de drie aspiranten maar heeft de grens van 50.000 leden niet gehaald. 
Aspirant-omroepen die dat wel doen zijn twee uitersten: Omroep Zwart en Ongehoord 
Nederland (ON). 

Samenwerking met Pax  
In augustus 2020 hadden enkele leden van het OJCM een telefonisch 
kennismakingsgesprek met de directeur van Pax. Er wordt nog gewacht op een uitnodiging 
voor een vervolggesprek. Dit wordt meegenomen naar 2021 waarbij vooral ook wordt 
verkend of wij samen kunnen optrekken en wat Pax’s standpunt is met betrekking tot de 
BDS-beweging. Er wordt uitgekeken naar een reactie van Pax op de in september 2020 
ondertekende Abraham-akkoorden. 

Ritueel slachten 
Het CMO en NIK zijn dit jaar betrokken geweest bij verschillende overleggen rond ritueel 
slachten en heeft het OJCM op de hoogte gehouden. Op 17 december 2020 heeft het 
Europese hof echter bepaald dat lidstaten van de Europese Unie onverdoofd slachten 
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mogen verbieden. Het Europees Hof van Justitie erkent dat een verbod op onbedwelmd 
slachten de vrijheid van religie inperkt. Toch is deze begrenzing geoorloofd, omdat ritueel 
slachten het dierenwelzijn zou schaden2.  
 
In Nederland heeft de Partij voor de Dieren al laten weten verder te willen gaan met het 
wetsvoorstel om rituele slacht in Nederland te verbieden. Met de aankomende verkiezingen 
in maart 2021 zal dit een punt van aandacht blijven voor het OJCM. 
 

COA en project in AZC’s (Geloven in Samenleven, artikel 1-project) 

Geloven in Samenleven is de stichting die op lokaal niveau projecten doet in overleg met het 
OJCM. De stichting Geloven in Samenleving (GIS) en het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers hebben een mondelinge overeenkomst om van 2020 tot en met 2022 (zo 
mogelijk 2023) bijeenkomsten in en nabij asielzoekerscentra te organiseren over ‘Artikel 1 
van de Grondwet in de praktijk’. De beoogde deelnemers zijn bewoners van de AZC’s. Bij de 
uitvoering zullen ook mensen van nabijgelegen gebedshuizen betrokken worden om hun 
ervaringen met dit artikel te delen. De rol van GIS is – heel kort samengevat - om 
geïnteresseerde AZC’s te verbinden met nabijgelegen gebedshuizen (contactpersonen) en 
groepsgesprekken over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
(gespreksleiders/informanten) te faciliteren. 
 
Vanwege de beperkingen van de corona-maatregelen is het echter niet mogelijk geweest 
om in 2020 dergelijke activiteiten uit te voeren. COA (artikel 1 op AZC’s) kan GIS geen 
garantie bieden voor een bijdrage in 2021. Men is zeer welwillend, ook om binnen de 
doelstelling van de samenwerking ruim om te gaan met de financiering van activiteiten, maar 
uiteindelijk draait alles om het einde van een lockdown (na de zomer?) en de bereidheid van 
AZC’s om mee te werken. 

Voorzitterschap OJCM 
Dit jaar heeft Christien Crouwel het voorzitterschap van het OJCM waargenomen. De 
benoeming van een nieuwe voorzitter zal in de loop van 2021 plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten 
Gedurende het jaar zijn er naast de jaarthema’s andere onderwerpen op de agenda van het 
OJCM verschenen. De agendapunten worden voorafgaand aan de vergaderingen 
voorgesteld door de kerngroep naar aanleiding van actualiteiten, ontwikkelingen in de 
maatschappij en kamerstukken. Op chronologische volgorde geef ik aan tot welke 
activiteiten deze agendapunten gedurende het jaar 2020 hebben geleid. 

2 Bron: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163nl.pdf  
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Januari: Jeruzalembijeenkomst 
Op 14 januari 2020 heeft de eerste ‘Jeruzalembijeenkomst’ plaatsgevonden bij het Joods 
Cultureel Centrum in Amsterdam. Deelnemers waren enkele leden van het OJCM en de 
bijeenkomst was bedoeld als ‘try out’ om elkaars verschillende religieuze perspectieven te 
verkennen op de stad Jeruzalem. Doel van de dialoog is iets van het mijnenveld dat 
Jeruzalem is weghalen. Ook in Nederland is Jeruzalem een knelpunt. We kunnen de situatie 
in Israël niet veranderen, wel kunnen we er in Nederland met elkaar over praten en zo 
proberen spanningen hier te verminderen en begrip te kweken voor elkaar. 
 
Vervolgstappen zijn om nogmaals zo’n bijeenkomst te organiseren maar dan met een iets 
grotere groep van 20-25 mensen die we kennen, om zo de vertrouwde en veilige sfeer te 
behouden. Daarna een grote groep met geestelijke leiders en deskundigen erbij. De 
kerngroep bereidt de eerste vervolgstap voor. 

Februari: Condoleance aanslag Duitsland 
Na de aanslag van 19 februari in de Duitse stad Hanau bracht de kerngroep van het OJCM 
condoleances over aan de Duitse ambassadeur Dirk Brengelman. Bij deze aanslag zijn tien 
mensen doodgeschoten, allen met een migratieachtergrond. Deze aanslag, geïnspireerd 
door ultranationalistische theorieën, komt van een groeiende groep jeugdige neonazi’s, die 
slechts haat tegen andersdenkenden verspreidt. 

Ontmoeting rabbijnen 

Op woensdag 19 februari 2020 hebben de leden van het kernteam van OJCM een 
bijzondere een ontmoeting gehad met een aantal rabbijnen uit Israël. Deze rabbijnen waren 
op een studiereis in Europa, die georganiseerd werd door het Engelse Midden-Oosten 
programma genaamd Forward Thinking. Dit is een pro-actieve, vraaggestuurde en 
faciliterende organisatie met als doel om een meer inclusief vredesproces in het 
Midden-Oosten te promoten, politieke dialogen te faciliteren in en tussen de Arabische 
/moslimwereld en het Westen, om in het Verenigd Koninkrijk te werken aan begrip en 
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vertrouwen tussen de verschillende moslimgemeenschappen en de bredere samenleving, 
inclusief de media en het Britse establishment.  
 
Maart: Afscheid Jan Post Hospers 
In Maart is Jan Post Hospers afgetreden als secretaris van het OJCM, en Daniëlle Leder 
aangetreden als zijn opvolger. Jan is als functionaris bij de Protestantse Kerk met pensioen, 
maar zal actief blijven in het werkveld als secretaris van de stichting Geloven in 
Samenleven. Het geplande afscheidssymposium kon helaas geen doorgang vinden 
vanwege de corona-maatregelingen. Indien mogelijk plannen wij dit graag met het 
OJCM-gezelschap in 2021. 

Parlementaire Ondervragingscommissie ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije 
landen (POCOB) 
Het OJCM heeft de parlementaire ondervragingen ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije 
landen’ intensief gevolgd en besproken. De verhoren hebben tot nu toe onbedoeld geleid tot 
polarisatie en groeiend wantrouwen tussen bevolkingsgroepen en tussen moslims onderling. 
Religieuze organisaties in Nederland hebben naar onze mening net als iedere andere 
organisatie in beginsel recht om donaties of financiering te ontvangen vanuit het buitenland. 
Wij vertrouwen erop dat bestaande wetgeving en regelingen toereikend zijn om ongewenste 
beïnvloeding te belemmeren. 
 
Het gehele traject van POCOB en het daarop volgende rapport en kabinetsreactie heeft het 
OJCM in 2020 beziggehouden. Het OJCM heeft verschillende reacties gestuurd naar de 
commissie, de minister en tweede kamer. Het wachten is nog op de bespreking van het 
POCOB-rapport door de Tweede Kamer. Deze was gepland in december maar is uitgesteld 
tot 2021. Stichting Geloven in Samenleven is in overleg met het CMO aan het kijken hoe ze 
een project kunnen opstellen met betrekking tot financiële transparantie. Een voorstel ligt bij 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Mei: Nationale iftar 
Op woensdag 13 mei vond de vierde Nationale Iftar plaats in het Julianaplaza in Den Haag. 
Dit jaar door de coronacrisis in klein gezelschap met onder andere minister Grapperhaus en 
de Turkse ambassadeur Şaban Dişli. De organisatie lag weer in handen van het 
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Nederlands-Turkse 
ondernemersvereniging HOTIAD. 
 
Voorafgaand aan het breken van het 
vasten, leidde Christien Crouwel, 
algemeen secretaris van de Raad van 
Kerken Nederland het tafelgesprek. 
Verschillende sprekers gaven hun 
visies op de thema’s vrede, vrijheid en 
optimisme. 
 
Jan Post Hospers ontving voor zijn 
inzet voor interreligieuze 
samenwerking de Vredesprijs namens 
het Nationale Iftar Comité. Jan is blij 
met de prijs die hij vanuit de 
moslimgemeenschap ontvangen heeft. 
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Hij ziet de prijs zelf als een stimulans voor de achterbannen om het werk in de toekomst te 
steunen. Op 15 mei is op NPO2 tijdens het programma ‘Ramadangevoel’ (NTR) een 
reportage uitgezonden rond de vredesprijs die Jan Post Hospers heeft ontvangen. 

Juni: Kennismaking Turkse ambassadeur & ISN  
Op 23 juni 2020 heeft een geleding van het OJCM kennisgemaakt met de Turkse 
ambassadeur Saban Disli. Dit is door de OJCM-aanwezigen ervaren als een zeer prettig 
gesprek met een heerlijke lunch in de tuin van de ambassade. Vervolgens werd er 
afgesproken bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN). De twee aanwezigen van ISN 
waren Ali Parlak, consulent in Rotterdam en waarnemend raadsman voor religieuze zaken. 
En voorzitter van ISN Muhlis Koç, imam in de Moskee (voormalige synagoge) in de 

Wagenstraat in den Haag. 
 
Tijdens de bijeenkomst werden enkele presentaties gegeven. 
Diyanet heeft in Nederland 148 moskeeën met 40.000 – 
betalende - leden. Zij zien als hun hoofdtaak de bepalende stem 
te vertolken  voor de religieuze verplichtingen.  Enkele punten 
die verder tijdens de presentaties en gesprekken aan bod 
kwamen: 
 

● De overeenkomst tussen Nederland en Turkije m.b.t. de 
komst en financiering van Turkse imams 

● De lastige discussie over het concepten ‘scheiding kerk en staat’ en ‘seculier’, al was 
het maar vanwege de diverse betekenissen die verbonden worden aan deze 
concepten. 

● Meervoudige loyaliteit (of gelaagde identiteit) van mensen (en de neiging om de 
andere op te hangen aan één identiteit 

Brief Raad van Kerken 
Het OJCM heeft gereageerd op de onrust die ontstond nadat de Raad van Kerken in 
Nederland op 17 mei een brief doorstuurde van de Wereldraad van Kerken en de Raad van 
Kerken in het Midden-Oosten naar de minister van Buitenlandse Zaken. We hebben de zaak 
intern met elkaar besproken en het OJCM is opgelucht dat door de gepubliceerde verklaring 
van de Raad van Kerken de indruk is weggenomen dat zij voor de route van sancties en 
boycot zou hebben gekozen. Samen hebben wij vastgesteld dat vrede in het Midden-Oosten 
een ingewikkelde knoop vormt waar religie en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Daarnaast heeft OJCM besloten dat de weg naar en de hoop op vrede niet mag worden 
opgegeven. 
 
Ruben Vis heeft naar aanleiding van de onrust die de brief heeft veroorzaakt, op Jonet.nl 
een artikel geschreven met zijn zienswijze op de gespannen verhoudingen tussen 
Jodendom en christendom. Op 3 november is Karin van den Broeke, bestuurslid Wereldraad 
van Kerken, aangeschoven bij de OJCM-vergadering om hier nader op in te gaan. Karin van 
den Broeke merkt op dat het heel mooi is dat in een groep als het OJCM verhalen op tafel 
komen. We kunnen ons afvragen hoe mensen beslissingen nemen. Vaak met een beroep 
op de Bijbel, Tenach of Koran, maar bijvoorbeeld een beroep op de Bijbel kan tot heel 
verschillende uitkomsten leiden. Er is dus meer en daarom is het goed altijd de verhalen van 
pijn te delen. Karin zal binnen de Wereldraad polsen welke ruimte er is voor OJCM om mee 
te denken aan een invulling van een workshop in Karlsruhe bij de Wereldraad Assembly op 
31 augustus t/m 8 september 2022. In 2021 zal het OJCM hier nader op ingaan. 
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September: Oeigoeren 
Op 15 september 2020 heeft het OJCM door bemiddeling van het CMO gesproken met een 
aantal in Nederland wonende Oeigoeren. Zij vertelden over de schrijnende situatie waarmee 
hun volksgenoten in China te kampen hebben. Aan het gesprek namen drie Oeigoerse 
mensen deel. Eén van hen wilde niet met zijn gezicht in beeld – het gesprek werd vanwege 
de Corona-situatie per videoverbinding gevoerd. Ook in Nederland heerst angst onder hier 
woonachtige Oeigoeren.  
 
Oeigoeren in China worden etnisch en in religieus opzicht onderdrukt. Het OJCM, overleg 
van Joden, Christenen en Moslims, heeft daarom bij de Tweede Kamer bepleit dat de 
Nederlandse regering China hier op aanspreekt. De minister zou in VN-verband moeten 
bepleiten dat een internationale missie van onafhankelijke waarnemers naar de provincie 
Xinjiang wordt gestuurd, geleid door de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, om de 
feiten objectief te rapporteren, en Nederland zou na moeten gaan of producten uit China 
door Oeigoeren in kampen worden gefabriceerd. 
 
Op 17 november heeft de Kamer de motie aangenomen om sancties in te voeren tegen 
mensen die bijdragen aan de mensenrechtenschending jegens de Oeigoeren: De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, constaterende dat het tot op heden niet gelukt is om sancties in 
te stellen naar aanleiding van de onderdrukking van de Oeigoeren en inperking van hun 
religieuze en culturele vrijheden; van mening dat gezien de ernst van de situatie 
persoonsgerichte sancties op de kortst mogelijke termijn moeten worden ingevoerd; 
verzoekt de regering, in afwachting van EU-sancties te pleiten voor het invoeren van 
sancties in de internationale coalitie van 39 landen die zich heeft uitgesproken tegen de 
mensenrechtenschendingen in Xinjiang. 

Oktober: Condoleances aanslagen Frankrijk 
Op 16 oktober 2020 werd in de Franse plaats Conflans-Sainte-Honorine Samuel Paty, een 
leraar geschiedenis en maatschappelijke vorming, op straat onthoofd. De aanslag in Nice op 
29 oktober 2020 vond plaats in de Notre-Dame van Nice. Bij de mesaanval vielen drie 
doden. Het OJCM heeft haar condoleances gebracht aan de Franse ambassadeur Luis 
Vassy. Daarbij is benadrukt hoe belangrijk het is dat onze jongeren leren omgaan met 
maatschappelijke diversiteit en dat zij leren functioneren in een samenleving waar vrijheid, 
gelijkwaardigheid en de rechtsstaat leidende principes zijn. Alle vakdocenten moeten in staat 
worden gesteld hun lessen in te richten volgens hun vakkennis. Nooit mag druk vanuit de 
ouders of verlegenheid van de docenten een belemmering zijn om deze leidende beginselen 
uit te dragen. 
 
Het OJCM heeft van de ambassade een uitnodiging gehad om deel te nemen aan een 
online discussie over de vraag: From extremism to violence : when does violence start?. 
Deze is door een aantal leden van het OJCM gevolgd en positief gewaardeerd. 

November: Condoleance aanslag Oostenrijk 
De aanslag in Wenen op 2 november 2020 vond plaats op zes verschillende locaties in de 
Innenstadt. De vermoedelijke dader, de 20-jarige Fejzulai Kujtim, werd doodgeschoten door 
de politie. Hij was een sympathisant van de terroristische organisatie Islamitische Staat.  
 
Het OJCM heeft condoleances gebracht aan ambassadeur van Oostenrijk in Nederland, 
mevr. Astrid Harz. Aansluitend bij de woorden van bondskanselier Angela Merkel zeggen 
ook wij: Laten wij schouder aan schouder staan tegen een hardnekkige, 
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gemeenschappelijke vijand die zich uit met terreurdaden. Als broeders en zusters en als 
naasten. De strijd tegen deze moordenaars en hun opdrachtgevers is onze 
gemeenschappelijke strijd. Extremistische groepen en personen, al dan niet religieus 
gemotiveerd, die de grondbeginselen van vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de 
rechtsstaat niet accepteren en zich inspannen om de samenleving te ontwrichten, moeten 
met kracht bestreden worden. 
 

December: Bekladding gebedshuizen Utrecht 
Op 13 december zijn de Ulu-moskee en twee synagoges in Utrecht beklad met 
hakenkruizen. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden. Ebubekir Özture en Daniëlle 
Leder hebben namens het OJCM hun steun betuigd en een boeket overhandigd aan de 
voorzitter van de Ulu-moskee Yucel Aydemir en bestuurslid van de 
Nederlands-Israëlietische Gemeente Utrecht, Rachel Levy. 
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Vooruitblik 2021 
Op basis van jaarthema’s die wij in 2020 nog niet hebben afgerond, en nieuwe uitdagingen 
die ons in 2021 te wachten staan. Hebben wij een aantal thema’s geformuleerd waar wij ons 
als OJCM in 2021 mee bezig willen houden. 

Voorzitterschap 2021 
Het voorzitterschap dient aan het begin van 2021 definitief te worden vastgesteld door 
middel van het aanwijzen van één of meerdere personen die het voorzitterschap wisselend 
waarnemen. De kerngroep doet een voorstel. 

Taakverdeling kerngroep OJCM 
Wegens het beroep wat er op het OJCM wordt gedaan door partijen om mee te denken bij 
bepaalde zaken, is het nodig om met elkaar te bepalen welke taken de kerngroep kan 
oppakken en welke in overleg met de overige OJCM-leden gedaan dienen te worden. 

Tweede Jeruzalem-bijeenkomst 
Op woensdag 24 februari 2021  is de tweede ‘Jeruzalem-bijeenkomst’ OJCM gepland. 
Vanwege de corona-maatregelen vindt deze online plaats en zal het gezelschap naast de 
leden van het OJCM, per denominatie bestaan uit een geestelijke vertegenwoordiger en één 
of twee jongeren (leeftijd 20-30 jaar). 

Samenwerking met Pax 
In 2021 wordt gestreefd naar een vervolggesprek met Pax en dat er nader wordt verkend of 
wij samen kunnen optrekken en wat Pax’s standpunt is met betrekking tot de 
BDS-beweging. 

Verkiezingen maart 2021 (o.a. ritueel slachten) 
In maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Verwacht wordt dat er in de aanloop 
van de verkiezing een aantal thema’s ter sprake komen die het OJCM bezighoudt, zoals 
ritueel slachten en financiële transparantie van gebedshuizen. Het OJCM zal de 
ontwikkelingen volgen. 

WereldRaad van Kerken WCC Assembly 2022 Karlsruhe (plan van aanpak) 
Karin van den Broeke heeft het OJCM uitgenodigd om mee te denken over deelname aan 
de World Council of Churches Assembly in 2022 (31 augustus t/m september 2022). Het is 
goed om in 2021 alvast na te denken over onze bijdrage en te oriënteren hoe wij bij de 
voorbereidingen kunnen aansluiten. 

Weerbaarheid van bestuurders & POCOB-rapport 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt zich komend jaar bezig met het 
thema ‘weerbaarheid van bestuurders’. Naar aanleiding van o.a. het POCOB-rapport komt 
de rol van bestuurders van godsdienstige organisaties met betrekking tot extremisme steeds 
meer onder de aandacht. Er worden meerdere suggesties gedaan in het POCOB-rapport. 
Kunnen wij daar als OJCM bij onze achterbannen een rol in spelen? 
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Veiligheid van gebedshuizen & Movisie 
De moskeeën en de moslimgemeenschap maken zich zorgen over de veiligheid van 
moslims en hun gebedshuizen. Dat hebben vele moskeebesturen laten weten. Moskeeën 
vinden dat het geweld tegen moslims onderbelicht wordt door media en politiek. Laten we 
als OJCM hier in 2021 aandacht voor hebben in bredere zin: de bescherming van 
gebedshuizen. Vooral ook na het incident in december 2020 waarbij een moskee en twee 
synagogen zijn beklad in Utrecht. We kunnen dit punt meenemen in de contacten met 
Movisie rond de handreiking aanpak discriminatie waarin ook aandacht voor aangiftebeleid 
bij de politie wordt besproken. 

Burgerschapsvorming op scholen 
Bij de commissie onderwijs van het CIO speelt de vraag hoe er vanuit vanuit andere 
geloofsgemeenschappen wordt gedacht over burgerschapsvorming op scholen. Dezelfde 
vraag werd ook gesteld vanuit de beleidssector onderwijs van de katholieke kerk. De 
overheid wil dat er aan burgerschapsvorming wordt gedaan op scholen omdat men denkt 
dat bepaalde vaste waarden niet meer vanzelfsprekend zijn in sommige kringen. Scholen 
neigen er echter toe om het vak burgerschapsvorming in plaats te laten komen van 
godsdienstlessen. Hoe ga je daar mee om? Burgerschapsvorming is toch geen apart vak?  
In augustus 2018 heeft het OJCM op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid op deze nieuwe burgerschapswet gereageerd met aanbevelingen. Dit is 
doorgestuurd naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarop geen 
reactie is gevolgd. Dit stuk uit 2018 wordt gedeeld met de commissie onderwijs van het CIO. 
Het OJCM staat open om samen op te trekken indien dat verzocht wordt. 
 

OJCM - 13 


