...en dan de toestand in de wereld...
Antisemitisme neemt toe
Door Bert Panhuise
Enige tijd geleden schreef Afshin Ellian in Elsevier dat
we ‘nu, ruim 70 jaar na de oorlog, weer een nieuwe
golf van Jodenhaat beleven.’ Dan heeft hij het niet alleen over de radicale islam, maar ook over een groot
deel van de rest van de wereld, met Europa en de VN
voorop.
Het CIDI schreef een paar weken geleden: ‘Niet minder dan
negen resoluties die gericht zijn tegen Israël kwamen aan de
orde bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op
19 november. De overige 192 landen konden rekenen op nul
berispende teksten van de VN. Nederland stemde voor
acht van deze negen resoluties tegen Israël!’ In de tekst
worden ‘grote zorgen’ geuit over de gevolgen van recente
militaire operaties door Israël in de Gazastrook. Verzwegen
wordt dat het conflict is ontstaan nadat ze vanuit Gaza zijn
begonnen met raketaanvallen en dat de Israëlische operaties
plaatsvonden om het afschieten van honderden raketten door
verschillende terreurbewegingen van Hamas op Israëlische
dorpen en steden tegen te gaan. Op Wikipedia kunnen we
notabene lezen dat Hamas in 2015 in een officiële verklaring
door de Europese Unie, de VS, Japan, Jordanië (!), Australië en

Op 16 november hadden Amir en ik een lunch met CUKamerlid, Joël Voordewind. Ik weet dat Joël best pro-Israël
is, maar hij weet ook dat ik vroeger wel eens tegen hem heb
gezegd dat ik geloof dat je als christen eigenlijk niet kan meeregeren met niet-christenen, dus beter gewoon in de oppositie
kan blijven. Dat zie je nu maar weer met die acht zeer onterechte resoluties van Nederland tegen Israël, waar de ChristenUnie als lid van het Kabinet medeverantwoordelijk voor is.

Oproep
Zijn er mensen die tijdens de afgelopen conferentie met Amir
Tsarfati in Aalsmeerderbrug gefilmd hebben met hun smartphone? Zowel op de vrijdagavond als zaterdagochtend vroeg ik
aan de 950 mensen in de zaal hoeveel van hen naar FAMILY7
kijken. Beide keren stak tot mijn verrassing BIJNA IEDEREEN
in de zaal de hand op. Helaas hebben de camera’s dit niet
opgepikt, terwijl ik deze beelden graag aan Dolf van de Vegte
had willen geven. Ik zag achterin de zaal een paar mensen
filmen met hun telefoon, dus als iemand deze beelden toevallig heeft, neem dan a.u.b even contact met ons op via info@
eurospirit.nl of Tel. 0654300150.

Canada wordt bestempeld als een terroristische organisatie.
Helaas financiert de Europese Unie (en dus ook ons land) de
vijanden van Israël al jaren met subsidies, en de enige die er iets
over heeft gezegd, is Kamerlid Kees van der Staaij van de SGP.
Hij zei onlangs zelfs in de Tweede kamer: ‘Ik ben dit spuugzat!’
Op 16 en 17 november jl. hadden we een Eurospirit conferentie met Amir Tsarfati uit Israël. Hij vond het zeer bemoedigend
dat er zoveel mensen waren gekomen die achter Israël en het
Joodse volk staan, want de zaal puilde uit en was eigenlijk te
klein voor dit evenement.
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