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Woord vooraf
Deze Nieuwsbrief laat zien dat er weer een nieuw seizoen vol activiteiten zit aan te komen.
Gemeenteleden leren van Israël en van joden. Daar is veel te leren, omdat de heiliging van de
Naam centraal staat. We leren dat God niet vaag is of algemeen, maar heel concreet in de
geschiedenis, ook onze geschiedenis.
Daarom zijn we blij dat deze Nieuwsbrief concrete activiteiten van ‘lernen’ laat zien, studie en
bezinning.
Dat mag onze ogen niet sluiten voor de zorgen die we kennen en waarvan we vaak niet weten
hoe daaraan gewerkt kan worden.
Graag aandacht voor enige rubrieken.
1. Jongeren en de belangstelling voor Gods vernieuwingsbeweging in Israël
De belangstelling van jongeren lijkt nog niet te kunnen worden aangewakkerd. We missen in
de kerk de aansluiting bij jongeren over de hele linie en bij Kerk & Israël lijkt dat het hardst
aan te komen. Het lukt nog niet duidelijk te maken dat de Schrift en het omgaan met joodse
omgang met de Schrift een bron van vernieuwing is. Welke criteria leggen we aan als we
zoeken naar vernieuwing?
Verder lijkt het dat je in een krimpende kerk juist in deze tijd niet teveel aandacht voor Israël
en jodendom moet stimuleren: de kerk heeft belangrijker dingen te doen: pastoraat,
diaconaat, spiritualiteit. Het al eeuwen gangbare misverstand is, dat op al deze punten in Israël
niets te leren valt!
Er ligt een basaal misverstand aan deze gedachte ten grondslag. Israël is Gods
vernieuwingsbeweging te midden van de volken. Daar – waar Israël ons wijst op de centrale
plaats van de Tora – leren we wat gerechtigheid is en barmhartigheid, dat JHWH oog heeft
voor degene aan wie ieder voorbij gaat. Het kleine, geringe staat centraal. ‘Wie veracht de dag
van de kleine dingen?’ horen we een profeet zeggen.
Om de Schriften opnieuw te leren spellen gaan we bij het jodendom in de leer. En om op die
manier te leren wat er echt toe doet in leven en samenleven, cultuur, onderwijs, politiek.
Maar ook om Jezus beter te verstaan. Zonder zijn joodse context is Hij niet denkbaar, en we
hebben nog geen begin gemaakt om ons die enigszins eigen te maken.
Maar ook systematische vragen komen aan bod: wat is het verbond, wat is een volk, Israël als
volk, de gemeente van Christus als volk? Er is een boekje in de maakt bij de Protestantse Raad
voor Kerk en Israël die aan deze basale vragen aandacht geeft.
2. Antisemitisme in context
Aan het begin van dit nieuwe seizoen mag er ook aandacht voor zijn dat het antisemitisme
een speerpunt is bij Kerk & Israël. Bestrijding van antisemitisme staat prominent geagendeerd
in deze activiteiten van de kerk.
De tijd is voorbij dat we met nieuwe ogen naar joden kijken om wat ze te bieden hebben vanuit
hun traditie. Joodse feesten, symbolen, gewoonten en teksten (gebedenboek) waren lange
tijd bron van respect voor joden, en niet alleen bij christenen.
Die tijd is voorbij, moeten we constateren, en wie zich bewust is van de geschiedenis
constateert dat met huiver. Dat joden hun keppel niet meer durven dragen omdat ze er om
in elkaar kunnen worden geslagen, dat joden zich niet meer veilig weten in Nederland, dat
geeft rillingen bij het nadenken.
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Het is waar wat dr. Eeuwout Klootwijk schreef op www.protestantsekerk.nl/verdieping/terugvan-nooit-weggeweest-het-veelkoppige-monster-van-antisemitisme: het antisemitisme is
terug van nooit weg geweest. Wereldwijd is dit verschijnsel, denk aan 11 oktober vorig jaar,
toen ene Robert Bowers in Pittsburgh 11 mensen doodde tijdens een dienst in de synagoge.
We moeten dit verschijnsel scherp in beeld krijgen en dat doen we het beste door het te
plaatsen naast enkele andere verschijnselen.
3. Kritiek op Israël
Te noemen is kritiek op de politiek van Israël. Niet alle kritiek op Israël kan zomaar als
antisemitisme worden weg gezet. Toch zijn er ook dan wel een paar grijze gebieden waarvan
ik denk: wees voorzichtig met je woorden. Het boycotten van producten uit de zogenaamde
bezette gebieden is daar m.i. een voorbeeld van. Ik weet niet of de christelijke partijen in ons
land (op één van hen stem ik) gelijk hebben met hun (ook eenzijdige?) verdediging van Israël
daarin. Maar is deze kwestie niet een beetje ingewikkelder dan dat dan meteen maar een
boycot moet komen? Er zit in een boycot van producten met het stempel van Israël iets
fanatieks, iets vijandigs, en de vraag is dan toch echt: gaat het hier wel om eerlijk opkomen
voor gerechtigheid, of zit er ook nog iets anders, iets diepers achter, waar we als Kerk & Israël
scherp op moeten zijn? Ik meen dat zulks het geval is.
Israël is een door en door menselijke staat met door en door menselijke personen aan het
roer. Mensen die ook gewoon vallen onder de bestaande rechtsstelsels en verdragen. Maar
Israël is meer en iets anders dan dat. Israël is ook het bruggenhoofd waardoor JHWH de volken
wil raken met zijn liefde en gerechtigheid, zijn kritiek vanuit de ‘Tora als blauwdruk voor de
toekomst’ (Henri van Praag). Fanatisme draagt het stempel van haat tegen de liefde, de
gerechtigheid en de vrede waarmee JHWH de volken wil bereiken. Kerk & Israël is er ook voor
om ons geweten te scherpen, dat we in onze rechtvaardige en noodzakelijke kritiek niet
doorslaan naar een haat die uiteindelijk de gerechtigheid raakt waar de Tora voor staat.
Dat brengt ons bij een ander punt: kritiek op Israël en antisemitisme vloeien niet altijd uit
elkaar voort, maar raken elkaar op heel andere fronten. Als een christelijke school in Rijswijk
(mijn vrouw, vroeger leerkracht, gaat daar nu als vrijwilliger aan de slag) voorheen ‘Sjaloom’
heette, maar de naam van de school veranderd heeft in ‘Kristal’ vanwege de aanwezigheid
van kinderen met een Arabische achtergrond, dan is dat niet meteen als antisemitisme te
typeren, maar we hebben thuis wel wenkbrauwen gefronst. Prachtig toch dat al die kleuren
breken in veelkleurigheid? Het eigene van waar sjaloom voor staat is weg. Sjaloom kan niet
zonder verzoening. Met strijd in de diepte, vooral van jezelf. Veelkleurigheid is een
natuurverschijnsel…..
4. Antisemitisme en vreemdelingenhaat
Een tweede verschijnsel is de vreemdelingenhaat. Decennialang heeft niet alleen de kerk zich
sterk gemaakt tegen racisme en xenofobie, maar ook heel de samenleving. Ondergronds
roerde het zich toch en kwam hier en daar bovengronds in bijvoorbeeld een politieke partij
die het niet ging redden. Vandaag maken we mee dat vreemdelingenhaat gewoon stem krijgt
in het parlement, en een nauwelijks bedekt racisme – hoezeer ook in eigen gelederen
omstreden – een podium krijgt, waar je van rilt en beeft.
Er is verbant tussen antisemitisme en vreemdelingenhaat, laten we dat verband niet
ontkennen ook als er radicale verschillen zijn. Het zich opsluiten in de eigen raskenmerken,
het stellen van de superioriteit van de blanke man, in zijn boreale wereld, het is historisch een
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terugval achter wat we in de tweede wereldoorlog diep doorleefd hebben moeten leren. En
dat zulke taal een gerespecteerd podium krijgt, moet voorwerp van zorg zijn.
Antisemitisme is daaraan verwant. We trekken onhistorisch een kringetje om onszelf, we
definiëren onszelf, en sluiten iedereen uit die daar buiten valt. We dulden niet dat anderen
anders zijn. We dulden al helemaal niet dan anderen vanuit een andere cultuur ons ook
weleens een spiegel voorhouden. Wij hebben aan onszelf genoeg.
Op dit punt ligt er beslist een verband tussen antisemitisme en vreemdelingenhaat.
Antisemitisme gaat ook dan nog net een spade dieper. Israël / het jodendom is een vreemde
eend in de Europese bijt. Maar anders dan bijvoorbeeld de Islam is Israël de wortel van de
christelijke kerk en is het jodendom een wortel van de christelijke cultuur in Europa. We
hebben afstand gedaan van onze rasziel toen we ons tot Christus bekeerden, zei A.A. van Ruler
(1906-1970) in zijn ‘apostolaire’ periode, vlak na de tweede wereldoorlog. Hij had zijn
woorden goed gekozen! Onze identiteit is niet ons ras, maar (Gal. 2, 20): niet meer ik leef,
maar Christus leeft in mij. Daarin komt Gods weg met Israël helemaal mee. Als Christus in mij
leeft, dan ben ik een vriend en metgezel van allen die de naam van JHWH eerbiedig vrezen
(Psalm 119, 63).
5. Europa: Joods-christelijke cultuur?
Er is nog een derde item dat hier onze aandacht mag hebben: het spreken over de ‘joodschristelijke cultuur’. Dat gebeurt te onkritisch, jodendom en christendom hebben in Europa
niet dezelfde rol gespeeld, en al te vaak waren joden het speelbal van christendommelijke
machtsusurpatie.
Toch zijn het joden die ons er op wijzen dat christenen wel degelijk een positieve rol hebben
gespeeld. Zo zegt Franz Rosenzweig (1886-1929) dat christenen de Tora hebben ingebracht in
de cultuur. Door toedoen van de christelijke kerk is er in de Europese cultuur toch zoiets
geweest als ‘Toraïsering’. Hij volgt daarin de middeleeuwse Jehuda HaLevi (1075-1141), die de
werking van het jodendom in Europa vergelijkt met een boom. Die laat vruchten vallen die als
zaad werken in de bodem. Daaruit is naast de Islam ook het christendom voortgekomen. Als
Eugen Rosenstock - Huessy in de beroemde briefwisseling met Franz Rosenzweig, tweede helft
1916, Franz voorhoudt: het christendom verwijt het jodendom verstoktheid. Hebben jullie als
joden een equivalent voor het christendom? Dan is het verbluffende antwoord van Franz:
dochterreligie.
Kortom: er is alle reden om met respect voor joden (en vreemdelingen) het komende seizoen
in te gaan om vooral van anderen te ‘lernen’. Vanwege de naam van JHWH, de God van Israël,
die onze voeten wil richten op de weg van de vrede (Luk. 1, 79).
Joop Zuur, voorzitter Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Zuid-Holland
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Activiteiten seizoen 2019 - 2020
Alblasserwaard
Leerhuis Noordeloos
Zie elders in deze Nieuwsbrief
Leergang Jodendom in de Dijksynagoge Sliedrecht
Zie elders in deze Nieuwsbrief
Dinsdag 17 september
Gorinchem: lezing over ‘Onopgeefbaar verbonden in de Messiaanse verwachting’ door Ds.
André Wijting
Locatie: gebouw ‘De Heul’, Nieuwe Hoven 143, Gorinchem
Tijdstip: 20.00 uur
Van de deelnemers wordt een bijdrage in de gemaakte kosten gevraagd.
Informatie: John Schultink tel. 0183 – 62 10 75
Maandag 23 september e.v.
Gorinchem: vier avonden over moderne Palestijnse literatuur en film door ds. Martine
Wassenaar en Marianne Dagevos
Locatie: gebouw ‘De Heul’, Nieuwe Hoven 143, Gorinchem
Tijdstip: 20.00 uur
Kosten: € 8,50
Informatie: www.pkngorinchem.nl/wp-content/uploads/Boekje-VT2019.pdf
Aanmeldingen voor 14 september o.v.v. naam, adres en telefoonnummer op
vt.pkngorinchem@gmail.com
Woensdag 2 oktober
Hardinxveld-Giessendam: lezing door de Messiasbelijdende Joodse voorganger David Zadok
Locatie: Hervormd Centrum De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam
Tijdstip: 20.00 uur
Informatie: www.hghg.nl
Donderdag 3 oktober
Sliedrecht: lezing over ‘Wat wil je weten over Israël? - Kennis van zaken voorkomt dat je
onzin zegt in de discussie’ door dr. Piet van Midden
Locatie: De Voorhof/Gereformeerde kerk, Middeldiepstraat 6 (hoek Oranjestraat), Sliedrecht
Tijdstip: 20.00 uur
Informatie: tel. 0184 – 42 15 45
Donderdag 2 april
Sliedrecht: lezing over ‘Joodse humor’ door dr. Peter van ’t Riet
Locatie: De Voorhof/Gereformeerde kerk, Middeldiepstraat 6 (hoek Oranjestraat), Sliedrecht
Tijdstip: 20.15 uur
Informatie: www.gksliedrecht.nl
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Alphen a/d Rijn
Maandag 28 oktober: lezing over ‘Antisemitisme’ door dr. Bart Wallet
Maandag 11 november: lezing over ‘Atheïsme in de bijbel’ door dr. Ad van Nieuwpoort
Maandag 2 maart: lezing van rabbijn Marianne van Praag over een nog nader te bepalen
onderwerp
Maandag 16 maart: lezing van dr. Piet van Midden over zijn nieuwe theologische reisgids.
Basisvragen zijn ‘Hoe kijk je naar het land?’ Hoe kijk je naar jezelf in relatie tot dit land? Wat
heeft het jou te zeggen?
Voor alle bovenstaande bijeenkomsten geldt:
Locatie: Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 14-16, Alphen aan den Rijn
Tijdstip: 20:00 uur
Toegangsprijs (ter bestrijding van de onkosten) bedraagt 6,50 euro
Informatie: eli.hoogendoorn@planet.nl

Delft
Donderdag 3 oktober
Delft: lezing door de Messiasbelijdende Joodse voorganger David Zadok
Locatie: Marcuskerk, Roland Holstlaan 755, Delft
Tijdstip: 20:00 uur
Informatie: maranatha-delft.org
Zaterdag 14 december
Delft: Open synagogedienst bij de Open Joodse Gemeente Klal Israël. Aanvang 10.00 uur
Oorspronkelijk bedoeld als een eenmalige gebeurtenis, is het inmiddels een mooie traditie
geworden waarnaar ook de leden van onze kille (gemeente) uitzien. Een gelegenheid om
samen met mensen ‘met Joodse wortels, maar zonder kennis’ en met andere
geïnteresseerden een sjabbat sjachariet-dienst te vieren.
Onze rabbijn Hannah Nathans geeft dan extra uitleg, zodat iedereen kan volgen wat het
verloop van de dienst is en waartoe onze gezangen (vaak ook gebeden) en rituelen dienen.
Daaronder uiteraard ook de altijd mooie en feestelijke processie waarmee een der Torahrollen uit de Aron Kodesj (Heilige Arke) wordt gehaald en in optocht, zingend, langs alle
aanwezigen wordt gevoerd die deze met hun vingertoppen kunnen aanraken, om te
eindigen op de bima waar het laajenen uit de Tora plaatsvindt door meerdere daartoe
opgeroepen Joden. En na de Tora-lezing vindt de processie weer in omgekeerde richting
plaats, om de Torah-rol even feestelijk terug te plaatsen.
Vanwege het laajenen en de extra uitleg, duurt deze dienst wel zo’n 2 uur, maar u zult zich
niet vervelen en niet stilzitten! Wij sluiten af met de kiddoesj (zegen over de vrucht van de
wijnstok) met wijn, motsi (zegenspreuk over brood) over de challe (gevlochten brood) en
volop sjmoezen en nasjen!
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Graag aanmelden via sjoeldienst@klal-israel.nl De ruimte in onze sjoel is beperkt, dus
wanneer het maximum aantal plaatsen bereikt is, sluiten we de inschrijving.
Voor wie? Voor alle geïnteresseerden, met of zonder Joodse achtergrond.
Onze sjoel, aan de Koornmarkt in Delft, is goed per openbaar vervoer en auto te bereiken,
terwijl (betaalde) parkeergelegenheid ook beschikbaar is.
Kosten? Geen; een donatie ter plekke wordt uiteraard gewaardeerd. Wij sparen o.a. voor
een hoognodige extra Torah-rol en sidoeriem (gebeden-/gezangenboeken), naast
onderhoudskosten e.d.
PS. Verwacht niet onmiddellijk een bevestiging van uw aanmelding; die bevestigingen zullen
over enige (geruime) tijd gelijktijdig verzonden worden.

Dordrecht
Maandag 16 september
Dordrecht: lezing over ‘Wat maakt Judea en Samaria zo belangrijk’ door dhr. Nati Rom,
woordvoerder van een groep jonge Joodse gezinnen, die wonen en werken in het Bijbelse
hartland van Israël, Samaria en Judea
Locatie: de Wijnstok, Dubbelsteynlaan West 70, Dordrecht
Tijdstip: 20.00 uur
Dinsdag 8 oktober
Dordrecht: lezing over ‘Gods trouw aan Israël’ door ds. Jaap de Vreugd
Locatie: Andreaskerk, Jac. v. Heemskerckstraat 19, Dordrecht
Tijdstip: 20.00 uur
Maandag 4 november
Dordrecht: lezing over ‘Messiasbelijdende Joden in Israël’ door dr. G.J. Mink
Locatie: Andreaskerk, Jac. v. Heemskerckstraat 19, Dordrecht
Tijdstip: 10.00 uur
Maandag 2 december
Dordrecht: lezing over ‘Waarom bidden voor de vrede van Jeruzalem’ door dhr. Dirk van
Genderen
Locatie: Andreaskerk, Jac. v. Heemskerckstraat 19, Dordrecht
Tijdstip: 10.00 uur
Voor alle bovenstaande bijeenkomsten geldt:
Informatie: johdekorte@hetnet.nl
Activiteiten Genootschap Nederland-Israël, afdeling Drechtsteden
Zie elders in deze Nieuwsbrief
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Hendrik-Ido-Ambacht
Donderdag 14 november
Hendrik-Ido-Ambacht: lezing over ‘Joodse Messiasverwachting’ door mevr. Tirtzah
Middleton
Locatie: Elimkerk, Jan Wissenslaan 2, Hendrik-Ido-Ambacht
Tijdstip: 20.00 uur
Informatie: wtstolk@outlook.com
Donderdag 6 februari
Hendrik-Ido-Ambacht: leerhuis over ‘Het Hooglied in de rabbijnse traditie’ door Ds. Birke
Rapp
Locatie: De Ark, Olijfgaarde 12, Hendrik-Ido-Ambacht
Tijdstip: 20.00 uur
Informatie: wtstolk@outlook.com

Hoekse Waard
Donderdag 28 november
Mijnsheerenland: lezing van Albert Groothedde (Centrum voor Israëlstudies) over een nog
nader te bepalen onderwerp
Locatie: Ontmoetingscentrum 'De Pastorije', Van der Waalstraat 20, Mijnsheerenland
Tijdstip: 20.00 uur
Informatie: Ds. Doorneweerd, tel. 078-674 1315

Leiden
Donderdag 17 oktober
Leiden: lezing over ‘De invloed van het Jodendom op het Evangelie’ door Ds. René Venema
Locatie: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, Leiden
Tijdstip: 20.00 uur
Informatie: wesseling.j@hetnet.nl
Joods Studiecentrum Leiden
Een overzicht van het cursusaanbod:
• Een ontdekkingsreis naar Ruth, de aartsmoeder van Koning David, aan de hand van
de Tenach en Talmoed door Rabbijn Lody van de Kamp.
• Bijbels Hebreeuws voor beginners.
• Bijbels Hebreeuws voor enigszins gevorderden.
• Ivriet (modern Hebreeuws)
• Jiddisch
• Joodse literatuur
Informatie en aanmelden via de website: joodsstudiecentrum.nl
Volgens de website beginnen de meeste cursussen begin september, maar omdat tot nader
order geen gebruik kan worden gemaakt van het synagogecomplex aan het Levendaal en
men druk bezig is met het regelen van een alternatieve locatie, zullen de cursussen dit jaar
later (na september) beginnen.
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Rotterdam
Diverse Leerhuizen
Zie elders in deze Nieuwsbrief

Scheveningen
Zondag 6 oktober (Israëlzondag)
Scheveningen: Inleiding over ‘De Joodse Feesten van het najaar’ door de theologen Jan
Maasland en Joop Zuur
Locatie: Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, Scheveningen
Tijdstip: 15.00 uur
Informatie: joopzuur@ziggo.nl
Zaterdag 26 oktober
Scheveningen: Studieochtend. Joop Zuur verkent enige teksten uit het werk van de Joodse
bijbelgeleerde Rasji.
Locatie: Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, Scheveningen
Tijdstip: 10.00 uur
Informatie: joopzuur@ziggo.nl

Spijkenisse
Woensdag 16 oktober
Spijkenisse: excursie naar Joods Utrecht met bezoek aan de synagoge en wandeling door de
joodse wijk. Incl. lunch. Vertrek om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Michaelkerk.
Aanmelden bij Anneke Cats, tel. 0181-622782 of email heitcats@hetnet.nl Graag aangeven
of je mee wilt rijden of zelf kan rijden. De kosten van deze dag bedragen € 30,- Dit bedrag
kan worden overgemaakt op bankrekening: NL59 INGB 0004 4488 33 van HP. van Gemeren,
onder vermelding van: ‘Dagtocht Utrecht’.
Dinsdag 12 november
Spijkenisse: lezing door Josua Ossendrijver uit Rotterdam. Hij vertelt zijn levensverhaal,
maar hij laat ons dat beleven door de ogen van zijn broer David (vermoord in Auschwitz).
Dinsdag 21 januari
Spijkenisse: lezing door Rabbijn Shmuel Katz over de Joodse filosofie: o.a. Het manna, leven
om te werken of werken om te leven? En de joodse visie op het milieu.
Dinsdag 18 februari
Spijkenisse: lezing door Rabbijn Lody B. van de Kamp over ‘Trouw blijven aan de Thora’.
Dinsdag 17 maart
Spijkenisse: filmvertoning ‘Süskind’
Er is op deze avond een Israëlconsulent aanwezig met producten uit Israël.
De lezingen en de filmvertoning worden gehouden in: De Kern, Eikenlaan 2, Spijkenisse
Tijdstip: 19.45 uur
Voor alle bovenstaande bijeenkomsten geldt:
Informatie: heitcats@hetnet.nl
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Wassenaar
Leerhuis Wassenaar
Zie elders in deze Nieuwsbrief
Woensdag 18 september
Wassenaar: filmvertoning ‘God on trial’
Locatie: Vrijzinnigen NPB, Lange Kerkdam 46, Wassenaar
Tijdstip: 14.00 uur
Kosten: € 5,00
Informatie: kerk.en.israel.wassenaar@gmail.com

Westland
Dinsdag 24 maart
’s-Gravenzande: lezing over ‘Esther, gesitueerd in de grimmige jaren dertig en veertig van de
vorige eeuw’ door Ruud Bartlema
Locatie: Uniecentrum, Langestraat 181, ’s-Gravenzande
Tijdstip: 20.00 uur
Informatie via de website: www.pgsgravenzande.nl/24-maart-2020-esther-208


Programma Genootschap Nederland-Israël,
afdeling Drechtsteden
www.gni-drechtsteden.nl
Maandag 23 september: ‘Israël na de verkiezingen’
door mevrouw Hanna Luden, directeur CIDI
Op 17 september jl. zijn de Israëlische kiezers weer naar de stembus gegaan, vijf maanden (precies: 23
weken) na de verkiezingen van 9 april jl. Omdat er toen geen coalitievorming mogelijk bleek, hebben
74 van de totaal 120 Knesset-leden eind mei voor nieuwe verkiezingen gestemd. Dit is niet eerder
voorgekomen in Israël. De regering is al sinds eind december 2018 demissionair en toen zijn
(vervroegde) verkiezingen uitgeschreven.
Israël kent, net als Nederland, directe verkiezingen en heeft ook, net als ons land, veel partijen. De
huidige (nu demissionaire) Knesset telt 11 fracties, die samen 18 politieke partijen vertegenwoordigen.
In de lezing van deze avond, die een week na de verkiezingen in Israël plaatsvindt, zal CIDI-directeur
Hanna Luden de campagneperiode en de uitslag van de verkiezingen bespreken. Wat zijn volgens haar
de mogelijkheden voor het vormen van een nieuwe coalitie die gebaseerd is op een meerderheid
binnen de Knesset. Natuurlijk zal Hanna het ook hebben over de gevolgen daarvan.

Maandag 18 november: ‘Tora en Talmoed, hun relatie tot de wereld’
door de heer Jacob de Leeuwe
De Bijbel is in het Hebreeuws geschreven; de Talmoed is een weerslag van het gesprek tussen wat God
nu eigenlijk bedoelt en de mens die hier over nadenkt en hierover met Hem in discussie gaat. Deze
uitleg en discussies over de Thora zijn door de generaties doorgegeven en geboekstaafd in de Talmoed.
Helaas zijn mensen de Thora te letterlijk gaan nemen, uitmondend in starheid van (ver)taal(ing) en
begrip. Dat is juist niet de bedoeling. De Thora vormt de handleiding voor het gesprek met God en
overbrugt ruimte en tijd.
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Onderwerpen die deze avond aan de orde komen zijn: de schepping van de letters en het woord; de
mystieke kracht van de Hebreeuwse letters; enkele verhalen uit de Talmoed; het verborgen Licht;
Mens en Thora als drager hiervan en de Liefde tussen de mensen om de wereld te helen: Tikkoen Olam.

Maandag 3 februari: ‘Niet domweg als Joden ten onder gaan’
door mevrouw prof. dr. Marjan Schwegman
Na zijn schorsing als president van de Hoge Raad in november 1940 streed Mr. Lodewijk Ernst Visser
onvermoeibaar en zelfbewust tegen het Duitse bezettingsregime. Hij stond daarin niet alleen. Ook zijn
vrouw, zoon en dochter stelden zich verre van passief op. Hun houding weerspreekt het beeld van
Joden die zich als makke schapen naar de slachtbank lieten slepen. Joodse Nederlanders hebben, meer
dan lange tijd werd aangenomen, op allerlei manieren verzet gepleegd. In deze lezing plaatst Marjan
Schwegman Vissers opstelling in de context van dit verzet.

Maandag 23 maart: ‘Maar wij noemen hen Joden. Antizionisme in de praktijk’
door de heer prof. dr. Klaas A.D. Smelik
In deze lezing gaat het over de vraag of antizionisme een nieuwe vorm van antisemitisme is, dan wel
een gerechtvaardigde vorm van kritiek op de staat Israël en op de Israëlische politiek ten aanzien van
de Palestijnen. Wanneer mag men een beroep doen op de vrijheid van meningsuiting en wanneer
overschrijdt men een rode lijn, waaroverheen dit beroep zijn geldigheid verliest? Is het mogelijk om
hierover uitspraken te doen, die gebaseerd zijn op verifieerbare feiten, of is elke uitspraak te zeer door
emoties gekleurd om nog enige mate van objectiviteit te bezitten? De titel van de lezing is ontleend
aan een toespraak tijdens een anti-Israël demonstratie in Den Haag, waarin de spreker uitdrukkelijk
stelde dat er geen onderscheid bestaat tussen zionisten en Joden: ‘Mensen noemen hen zionisten,
maar wij noemen hen Joden’.

Vrijdag 15 mei: ‘De reizende sjoel’. Een Open Synagogedienst met Rabbijn Tamarah Benima
Ongeveer een keer per maand organiseert rabbijn mevrouw Tamarah Benima, samen met ondersteuning van Alexander de Vries als chazan, een Open Synagogedienst. Deze dienst is bedoeld om nietJoden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het er op vrijdagavond in
een liberaal-joodse synagoge aan toe gaat. Heel veel mensen hebben namelijk belangstelling voor het
Jodendom. Ze lezen boeken over het Jodendom en/of van joodse schrijvers, gaan naar lezingen en
concerten met joodse muziek, reizen naar Israel, maar meedoen met het joodse leven – hoe beperkt
ook – is nauwelijks mogelijk. Deze avond is er gelegenheid een dienst mee te beleven en mee te doen:
gebeden en liederen zingen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja (‘preek’), het ervaren en zelf
zeggen van berachot (zegenspreuken), en na de dienst natuurlijk nasjen (koffie, thee, wijn, lekkernijen)
en gezelligheid. De vrijdagavonddienst wordt gedaan zoals bij de Jewish Renewal gemeente Beit
HaChidush (Amsterdam). Het is belangrijk om de hele avond mee te maken. En om ook niet zo ‘vol’ te
komen (na het avondeten) dat er geen koekje of chocolaatje in kan. Tevoren aanmelden is noodzakelijk, email : info@gni-drechtsteden.nl

Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en vinden, uitgezonderd die van 15 mei 2020, plaats
in gebouw De Rank, Dubbelsteynlaan West 70 te Dordrecht.
Aanvang: 20.00 uur. Er is volop gratis parkeergelegenheid.
De Open Synagogedienst vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, Dordrecht.
Eindpunt buslijn 5 & 7. Inloop vanaf 19.00 uur, einde dienst is ca. 22.00 uur
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Leerhuizen
Leerhuis Noordeloos
Op 10 september gaat het Leerhuis Noordeloos weer van start. Deze keer denken we na
over het onderwerp ‘Parasjah, Tora en Haftarahlezing van de week’. Evenals vorige jaren
worden we geleid door Mevrouw Tirtzah Middleton en zijn we verzekerd van deskundige en
prettige begeleiding.
We komen weer samen op het bekende adres in Noordeloos, nl. de Ontmoetingskerk aan de
M.J. Veder van Hobokenstraat 13. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren circa twee
uur.
De data voor het komende seizoen zijn: In 2019 op de dinsdagen 10/9, 15/10, 12/11 en
10/12. In 2020 op de dinsdagen 14/1, 11/2, 17/3 en 14/4. Deelnamekosten voor de hele
cursus bedragen € 85,00 per persoon.
Meer informatie Piet van der Pols, tel. 0180- 418 166.


Leergang Jodendom in de Dijksynagoge van Sliedrecht
Sinds 2016 wordt samen met Anneke van Dijk – verbonden aan de liberaal joodse gemeente
Den Haag – in groepsverband gestudeerd en gediscussieerd over de hedendaagse betekenis
van de eeuwenoude woorden van de Tora.
In de komende lessen zal de Tora- en profetenlezing van de Sjabbat die
voorafgaat aan de les behandeld worden. Ook de Hoge feestdagen gaan
niet ongemerkt voorbij, met een proefje van de melodieën en de
teksten die worden gelezen. Na de pauze lezen en discussiëren we over
het deel 'Berachot' (de zegenspreuken) uit de Babylonische Talmoed,
uit de Nederlandse vertaling van Jacob Nathan de Leeuwe. Deze
Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) het belangrijkste boek
binnen het Jodendom.
De data voor dit najaar zijn:
maandag 9 en maandag 23 september
maandag 7 en maandag 21 oktober
maandag 4, maandag 18 november
maandag 2 en maandag 16 december
De lessen worden weer 's avonds gegeven van 19.30 - 21.30 uur in de Dijksynagoge,
Rivierdijk 51, Sliedrecht Oost.
Aanmelden via: info@dijksynagoge.nl
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Leerhuis Rotterdam-Hillegersberg (Fonteinkerk)
Het blijft een boeiende aangelegenheid je te verdiepen in de Bijbelse verhalen. Hoe langer
hoe meer ontdek je hoe de oude teksten van meer dan 2000 jaar geleden het fundament
vormen voor het functioneren van onze samenleving tot op vandaag.
Eigenlijk kom je er zonder hulp vaak niet uit. Dus wie kunnen ons beter aan de hand nemen
dan de Joodse Wijzen die doorkneed zijn in de talen en het erfgoed er omheen.
In het ‘Leerhuis’ in Hillegersberg houden we ons bezig met die joodse traditie. Wij doen dat
onder de bezielende leiding van Rabbijn Dr. Tzvi Marx. Als u eens wilt komen luisteren, u
bent van harte welkom in de Fonteinkerk, Terbregseplein 3, Rotterdam
We komen op de volgende donderdagen bij elkaar om 13.45 uur:
26 september, 24 oktober en 28 november 2019.
Voor 2020 zijn de data: 16 januari, 20 februari , 19 maart en 23 april.
Voor info kan u contact opnemen met Nellie de Jong-Stam telnr: 0181-848217


Leerhuis Rotterdam-Centrum (Pauluskerk)
Maandelijks, 10x per jaar, verdiepen we ons o.l.v.
dominee Kees Schakel in teksten uit de TeNaCh,
woorden uit de Tora, Profeten en Geschriften van het
Oude Testament. Er is geen speciale voorkennis
nodig. Geboeid willen worden door de teksten van
het Oude Testament is voldoende. De groep bestaat
uit ca. 15 deelnemers.

Enkele weken voor de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers nadere informatie en
leerstof ter voorbereiding.
Dit seizoen gaan we verder met de boeken 1 en 2 Koningen, waarbij de haftara (en de sidra)
van een bepaalde sabbat of feestdag de invalshoek wordt.
Tijd: donderdagavond 19.25 – 21.25 uur
Data: 12 sep, 10 okt, 7 nov en 12 dec. Data voorjaar worden in overleg bepaald.
Kosten per avond € 1,00 à € 2,00 (of iets meer, naar eigen keuze) voor de reiskosten van ds.
Schakel.
Iedereen die belangstelling heeft en een avond wil bijwonen is van harte welkom.
Inlichtingen of vragen: Wim van Stiphout, wimvstiphout@planet.nl
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Leerhuis Rotterdam-Hillegersberg (Oranjekerk)
Als God zijn genade ontvouwt
Dit is het thema van het Leerhuis van Dr. Klaas Goverts dat in de Oranjekerk gehouden wordt
in het komend najaar. Als introductie schrijft hij:
“Genade is een van de meest unieke geheimenissen in het hart van God. Uit Zijn volheid
ontvangen wij genade op genade; een van die diepgaande verzen in het openingslied
van Johannes. Genade is op Uw lippen uitgegoten, zingt Psalm 45. Een verkenning
rondom dit grondwoord, waarbij we wellicht ook enkele principes uit het boek Daniël
op het spoor komen, ten aanzien van de zeventig jaarweken.”
Dr. Klaas D. Goverts, inmiddels emerituspredikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland,
geeft al decennialang Bijbelstudies door het hele land, en al ongeveer 30 jaar in Oranjekerk.
Op een heel boeiende wijze neemt hij je mee op ontdekkingstocht door de hele Bijbel van
Genesis tot Openbaring. Hij is een expert op het gebied van Hebreeuws en Grieks, de
grondtalen van de Bijbel. Vanuit de grondtekst van de Bijbel ontvouwt hij zo de grootsheid
van het Woord van God, de bewogenheid van Gods Vaderhart, en het verlossingswerk van de
Messias. Zijn kennis van de oude Rabbijnen, van latere Joodse denkers, van theologen en van
poëzie, maakt elke studiedag weer tot een boeiend avontuur.
De volgende drie studiedagen zijn gepland op:
zaterdag 14 september 2019
zaterdag 26 oktober 2019
zaterdag 30 november 2019
Tijd:
van 10.30 tot 15.00 uur
Plaats:
Oranjekerk (zij-ingang) Rozenlaan 20, Rotterdam - Hillegersberg
Kosten:
€7,- per studiedag.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Wel zelf lunch meenemen.
Voor informatie kunt u contact opnemen bij de docent Dr. K.D. Goverts, 078-6454097 of
kd.goverts@kpnmail.nl, of bij Mariëlla Diemer, 010-5921488 of mcediemer@kpnplanet.nl


Leerhuis Wassenaar
Nadere kennismaking met het Bijbels Hebreeuws
Inleider
Tijdstip
Data
Plaats
Kosten

J. Wesseling, hebraïst
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
23 oktober, 6 en 20 november
Messiaskerk, Zijllaan 57
€7,50 per middag/persoon
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Dit is het derde seizoen waarin Kerk en Israël Wassenaar de mogelijkheid biedt om iets meer
te weten te komen van de basis van ons ‘kerk zijn’. En of u de vijf Sola’s nou als uitgangspunt
hanteert (en dan met name Sola Scriptura) of daar kerkelijk gezien een andere mening over
heeft? ‘De Schrift’, de Bijbel is ontegenzeggelijk dé basis voor ons allen. En dan te beginnen
met Tanach (het Eerste Testament).
Die basis is echter niet in het Nederlands geschreven maar in het Hebreeuws, ofschoon we
de teksten meestal in ‘onze’ taal aangereikt krijgen. Dat kan flinke verschillen opleveren met
de oorspronkelijke bedoeling. Ook begrippen als hitte of regen, licht of donker, roepen
tegengestelde ‘werelden’ op.
Het eerste seizoen bogen we ons over de bouwstenen van de Hebreeuwse taal, het alfabet
(en zijn bijzondere karakteristieken) en de vorming van woorden. Het tweede seizoen
hebben we woorden in samenhang achter elkaar gezet en korte zinnetjes ontdekt. Dit
seizoen willen we een volgende stap zetten en een uitstapje maken naar ‘doe’ woorden
(werkwoorden|) en tijden (is het al gebeurd, gebeurt het nu, of moet het nog gebeuren).
Ook al heeft u de vorige seizoenen niet kunnen volgen, bent U van harte welkom. Wij gaan
in vogelvlucht toch nog heel even terug naar het begin. En …, het gaat om de gezamenlijke
ervaring, want in een paar seizoenen wordt u natuurlijk geen taalprof. Maar dat hoeft ook
niet. Van harte uitgenodigd, ik zie u graag (dát laatste op de Hollandse manier van het
Nederlands, niet de Vlaamse).
De vier Evangeliën; Joodse boeken?
Inleider
Tijdstip
Data
Plaats
Kosten

J. Wesseling, hebraïst
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
22 januari, 5 en 19 februari, 11 maart
Messiaskerk, Zijllaan 57
€7,50 per middag/persoon

Tanach (het Eerste Testament) is geschreven in het Hebreeuws. Het is een boek van de
Joodse wereld (haar mensen, haar geografische plaats, haar geschiedenis, haar bijzondere
gedachtewereld). Het Tweede Testament is weliswaar geworteld in de Joodse wereld, maar
we kennen allemaal de verschuiving van de focus die optreedt in Handelingen en Brieven.
En de vier canonieke Evangeliën? De gebeurtenissen die daarin beschreven staan zijn toch
onmiskenbaar allemaal ‘Joods’? Niets in die vier beschrijvingen gebeurt buiten het land
Israël (behalve de vlucht naar Egypte, de terugkeer na de dood van Herodes en het relaas
van Jezus in Tyrus). Niets in deze beschrijvingen loopt uit de pas met de Joodse culturele
wereld van die dagen. Toch zijn de Evangeliën de basis van wat een goede honderd jaar na
het ontstaan van die geschriften een niet-Joodse groepering blijkt te zijn, en niet alleen nietJoods, maar vaak ook fel anti-Joods.
Als we nou één beschrijving zouden hebben, dan zou het allemaal gemakkelijker te plaatsen
zijn. Wij hebben er echter vier bewaard die onderling nogal uiteenlopend zijn. Het is dan ook
niet verbazend dat er verscheidene pogingen zijn ondernomen om van die vier er één te
maken (zoals het Oudsaksiche gedicht Heliand uit de vroege middeleeuwen). Gelukkig heeft
de Kerk het niet overgenomen en is de ‘verscheidenheid’ gebleven. Zo blijft het ook op dat
punt toch ‘een Joods verhaal’.
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In vier middagen willen we samen studeren op de vier beschrijvingen en nadenken over de
vier lezersgroepen voor wie ze (vermoedelijk) zijn opgetekend. Zijn ze geschreven voor een
Joods gehoor of toch al voor ‘anderen’? En is dat gegeven voor ons anno 2020 nog relevant?
Wellicht dat het samen lezen en bestuderen deze vragen in een duidelijker perspectief kan
plaatsen. Vanuit Kerk en Israël willen wij benadrukken dat het wezenlijk is dat wij met elkaar
over deze vragen in gesprek blijven.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
J. Wesseling, wesseling.j@hetnet.nl


Joodse feest- en gedenkdagen
Kalender voor het jaar 5780
Rosj Hasjana
Jom Kippoer
Soekot
Simchat Tora
Chanoeka
Poeriem

(Nieuwjaar)
(Grote Verzoendag)
(Loofhuttenfeest)
(Vreugde der Wet)
(Inwijdingsfeest)
(Lotenfeest)

30 september en 1 oktober
9 oktober
14 t/m 20 oktober
21 oktober
23 t/m 30 december
10 maart

Alle feesten beginnen op de avond voor de aangegeven datum met zonsondergang.


Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten
In oktober vieren de Joden de grote najaarsfeesten. Deze feesten, Rosj
Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot
(Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal
uit het zicht verdwenen.
Al twee jaar publiceert het Centrum voor Israëlstudies een digitaal dagboek bij de najaarsfeesten. De animo voor de dagboekstukjes is groot. Het CIS heeft daarom besloten om de
dagboekstukjes dit jaar opnieuw aan te bieden. Ditmaal met een bijdrage van een Joodse
gesprekspartner in Jeruzalem er aan toegevoegd.
Het dagboek biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 1 oktober tot en
met 22 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbelse feesten. Wilt u met ons meelezen?
Dan kunt u zich aanmelden bij info@hetcis.nl U ontvangt vervolgens iedere morgen een
dagboekstukje via de email.
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Dagelijkse overdenking van Jonathan Sacks tijdens de maand Elloel (september)
De laatste maand van de Joodse kalender is de belangrijkste maand van
het jaar. De maand heet Elloel. Als voorbereiding op de Hoge
Feestdagen wordt aan intensieve zelfreflectie gedaan en getracht
dichter bij God te komen.
Tijdens deze maand, die begon op zondag 1 september j.l., deelt
emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië Jonathan Sacks (1948)
dagelijks via WhatsApp een overdenking. Reeds 11.000 mensen hebben
zich aangesloten. Als u mee wilt doen, kunt u zich aanmelden via
www.RabbiSacks.org/WhatsApp



Voor predikanten
Leerhuis voor Pastores in Zuid Holland o.l.v. Rabbijn dr. Tzvi Marx
In dit leerhuis lezen we de Bijbelverhalen met Joodse ogen en horen we hoe de rabbijnen
deze verhalen uitleggen en hoe actueel ze nog altijd zijn voor ons eigen leven. Zo maken we
kennis met de Joodse exegese en uitleg van de Bijbel. Deze Joodse uitleg van de bronnen van
ons geloof is niet alleen van belang voor de eigen religieuze vorming maar ook voor het werk
als predikant. We maken nl. kennis met een bijbeluitleg waarbij wordt teruggegaan naar de
Joodse wortels van zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.
Tijdens de bijeenkomsten worden de Bijbelteksten bestudeerd en worden de deelnemers
getraind in de exegese van deze teksten.
Onderwerp:
Het komende seizoen lezen we het boek Bamidbar (Numeri) uit en gaan we een begin
maken met Devariem (Deuteronomium).
Tijd:
Elke maand op donderdag van 11.00 – 13.00 uur
Data:
De data voor het komende seizoen zijn: 5/9, 26/9, 31/10, 28/11, 16/01, 20/2, 19/3, 23/4
Plaats:
Alexanderkerk te Rotterdam, Springerstraat 340
Kosten:
€ 100,- voor de hele cursus (8 bijeenkomsten)
Informatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marijke Kwant, tel: 0172-652114,
marijkekwant@hetnet.nl
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Handreiking voor de Israëlzondag
De Protestantse Kerk biedt ieder jaar een handreiking aan om
mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen
en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te
bevorderen. Centraal staan meestal de teksten uit het
oecumenische leesrooster, die worden belicht zowel vanuit het
jodendom als vanuit het christendom. Soms worden alternatieve
lezingen gevolgd. Verder biedt de handreiking onder meer
suggesties voor de preek, exegetische notities, liturgisch
materiaal en kindermateriaal.
De handreiking is hier te downloaden:
www.protestantsekerk.nl/download8309/Handreiking%20Israëlzondag.pdf


Studiedagen voor predikanten in Nijkerk
Wie Israël leert kennen, gaat de Bijbel met andere ogen lezen. In het seizoen 2019-2020
organiseert Christenen voor Israël vier studiedagen die speciaal bedoeld zijn voor
predikanten en voorgangers. Centraal staat de ontmoeting met Israël, het leren van het
Jodendom en de bezinning op onze relatie met Israël. In gesprek met elkaar hopen we te
komen tot een rijker verstaan van de Bijbel en van Gods weg met Israël en de volken.
25 september
ochtend: Omkeer en terugkeer
“En de Heere, uw God, zal u naar het land brengen … De Heere, uw God, zal uw hart en het
hart van uw nageslacht besnijden” (Deuteronomium 30:5-6). De tekst spreekt over terugkeer
naar het land en omkeer tot God. Wat is de samenhang van deze woorden? Wat betekenen
ze vandaag, voor Israël en ook voor niet-Joden?
spreker: rabbijn Zeew (Wim) van Dijk. Rabbijn van Dijk was rabbijn bij de krijgsmacht. Hij
spreekt met regelmaat in den lande, zowel voor een Joods als voor een christelijk gehoor. Hij
houdt de Joodse traditie van het vertellen van verhalen in ere.
middag: Israël zegenen
Wie Israël zegent, ontvangt zegen. Wat houdt die wederzijdse zegen in? Hoe kunnen we
Israël zegenen? De strijd tussen Jakob en Esau om de zegen kan model staan voor de
geestesgeschiedenis van Europa. Jakob/Israël wacht op de zegen van Esau.
spreker: dr. L. (Bert) Engelfriet. Dr. Engelfriet is historicus en filosoof. Hij doceerde
letterkunde en filosofie in het voortgezet onderwijs. In 1996 promoveerde hij op een studie
over Bilderdijk en de Joden. Over de verhouding van de Europese cultuur tot het Jodendom
schreef hij Abraham zien. Israël gezien door schrijvers in het westen. Engelfriet is een kenner
van het werk van de cultuurfilosoof Frank de Graaff.
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13 november
Het Israël van God
In februari 2019 verscheen onder deze titel een ‘ontwerp van een Israëltheologie’ van de
hand van prof.dr. Willem Ouweneel. Ouweneel behandelt niet alleen uiteenlopende
opvattingen over Israël, maar presenteert ook de theologische vragen aangaande Israël en
de relatie van Israël en de kerk in een samenhangende visie.
Op deze studiedag zal gereageerd worden op Ouweneels Israëltheologie en gaan we met de
auteur in gesprek. Als u deze dag het boek koopt, krijgt u het geld van deelname terug.
sprekers: prof.dr. Willem J.Ouweneel en prof.dr. Mart-Jan Paul.
Willem Ouweneel is emeritus hoogleraar filosofie en systematische theologie aan de
Evangelische Theologische Faculteit (ETF Leuven/Heverlee) en is oud-docent van de
Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool
(Amersfoort).
Mart-Jan Paul is als Oudtestamenticus verbonden aan de ETF (Leuven) en aan de Christelijke
Hogeschool Ede. Hij is o.a. redacteur van de Studiebijbel.
18 maart
ochtend: Hoe bereid je je in 2020 voor op Pesach?
Na Poeriem (dit jaar op 10 maart) beginnen de voorbereidingen voor Pesach (9-16 april). Die
voorbereidingen hebben een praktische aard, maar er moet ook geleerd worden: Wat zijn de
voorschriften? Hoe worden ze uitgevoerd? Wat is de diepere zin ervan? De lezing van
Exodus 12 (in de synagoge als toegevoegde lezing op 21 maart) vormt het startpunt van de
voorbereiding. Door samen de teksten te lezen ontdekken we de relevantie voor vandaag.
spreker: rabbijn Menno ten Brink. Rabbijn ten Brink is verbonden aan de Liberaal Joodse
Gemeente in Amsterdam. Hij studeerde aan het Londense Leo Baeck College voor liberaal
Jodendom en behaalde daar de titel van rabbijn. Naast zijn rol als rabbijn heeft hij functies
als vicevoorzitter van de Europese Unie voor progressief Jodendom en decaan bij het Levisson
Instituut. Tevens is Ten Brink lid van de Raad van Toezicht van de Anne Frank stichting en
verzorgt hij het religieuze gedeelte van de jaarlijkse Auschwitz herdenking op Holocaust
Memorial Day. Als rabbijn zet hij zich extra in voor de dialoog tussen Joden, christenen en
moslims.
middag: de kerk en de toekomst van Jeruzalem
De Bijbel heeft grote beloften voor Jeruzalem, maar Jezus voorzegt ook de val en de
wederopstanding van Jeruzalem. Hoe komt dat terug in de theologie en de prediking? Welke
verwachting heeft de kerk voor Jeruzalem? En welke betekenis kan dat hebben voor het
leven van de gemeente?
spreker: dr. M. (Theo) van Campen. Dr. van Campen is emeritus predikant in de PKN. Hij was
predikant in diverse Hervormde gemeentes en o.m. ook directeur van het Centrum voor
Israëlstudies in Ede. Hij promoveerde in 2006 op een onderzoek naar de visie op Israël in de
Nadere Reformatie onder de titel ‘Gans Israël’.
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13 mei (excursie)
Excursie ‘Joods verleden en heden’
De synagogen van o.a. Zwolle en Zutphen zullen bezocht worden. Zij vertellen over het
Joodse verleden van Nederland. Maar ze spreken ook over het heden, met name waar
verloren gegane Joodse gemeenschappen weer herleven (in Nederland of in Israël).
Praktische informatie: de excursie gaat per touringcar. De bus vertrekt om 9:00 bij het
Israëlcentrum in Nijkerk. U wordt verzocht uiterlijk 8:45 aanwezig te zijn. De bus zal rond
18:00 terug zijn bij het Israëlcentrum. De kosten voor deze dag bedragen €35. Dit is inclusief
lunch.
Algemene informatie
Het programma van de studiedagen begint om 10:00 en duurt tot ongeveer 15:30 (m.u.v. 13
mei).
Locatie: Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk
Kosten: 25 september, 13 november en 18 maart: €17,50 per studiedag; 13 mei: €35. De
prijzen zijn inclusief lunch.
Aanmelding is verplicht en kan tot de vrijdag voorafgaande aan iedere studiedag via
christenenvoorisrael.nl/studiedagen of 033-2458824.
De studiedagen zijn bedoeld voor predikanten / gemeentevoorgangers. Predikanten van de
PKN kunnen deze dagen inzetten in het vrije deel van de Permanente Educatie.
Meer informatie: drs. Kees de Vreugd, tel. 033-2458824


Herdenkingen
Herdenking gedeporteerde Joodse medeburgers in Sjoel Brielle
Zondagmiddag 27 oktober is de
jaarlijkse herdenking voor de
Joodse families die uit Brielle en
omstreken werden gedeporteerd.
Niemand van hen kwam terug.
De bijeenkomst begint om 14.00
uur, Turfkade 16 te Brielle.
Uw aanwezigheid wordt op prijs
gesteld.
Herdenking 2018 (foto: Jos
Uijtdehaage)
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Nationale Kristallnachtherdenking in de Portugese Synagoge te Amsterdam
In de nacht van 9 op 10 november speelde zich in nazi-Duitsland een grootschalige pogrom
af, bekend als Kristallnacht. Daarbij werden meer dan 1500 synagogen vernield, 400 joden
vermoord en grofweg 30.000 joodse mannen naar concentratiekampen gedeporteerd. Ook
joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden.
Het Centraal Joods Overleg (CJO) organiseert jaarlijks de Nationale Kristallnachtherdenking
om te waarschuwen tegen elke vorm van antisemitisme en racisme in onze samenleving,
opdat alle burgers in ons land vreedzaam, respectvol en zonder discriminatie kunnen
samenleven.
Locatie
Portugese Synagoge
Mr. Visserplein 3
1011 RD Amsterdam
Toegang: Gratis
Tijd: 16.00-17.00 uur
Taal: Nederlands
Aanmelden: via info@cjo.nl


Muziek
Concert Ivrietkoor in de Grote Kerk (monumentendag)

De Joodse gemeenschap in Dordrecht is heel klein. Slechts enkele tientallen zijn over
gebleven, nadat tijdens de tweede wereldoorlog Joodse Dordtenaren waren vermoord.
Jarenlang hield deze bevolkingsgroep zich rustig op de achtergrond.
Een tijdlang was er nog wel een huissynagoge in Dordrecht, maar toen er geen tien mannen
meer te vinden waren voor de eredienst, ging deze groep naar de diverse synagogen in
Rotterdam.
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Sedert 1995 bestaat er toch weer een actief contact tussen Joden in deze regio, want
daaraan bleek behoefte te bestaan. Deze contacten worden onder steund door het Joods
Maatschappelijk Werk in Amsterdam.
De groep noemt zich Bne Dor, wat je kunt vertalen als: Kinderen van Dordrecht.
Uit deze groep onstond in 2012 het Ivrietkoor "Al Naharot".
"Al Naharot" betekent bij de Grote Rivieren,
Ivriet is het moderne Hebreeuws.
De koorleden zijn Joodse Dordtenaren, een aantal komt uit Israel en een deel van het koor
bestaat uit zangers, die affiniteit voelen met, Israel en/of de hebreeuwse taal.
De leden van Bne Dor komen rondom de Joodse feestdagen bij elkaar, niet omdat ze
overwegend religieus zijn, maar de feestdagen zijn wel de ijkpunten in hun leven.
Door het vasthouden aan hun tradities bestaat, ondanks alle pogingen de Joden te
vernietigen, dit volk nog steeds.
Het Ivrietkoor komt wekelijks bij elkaar om de prachtige melodieën te oefenen.
Deze melodieën zijn van uit de hele wereld terecht gekomen in de smeltkroes die Israël heet,
en van daaruit weer terug gekomen naar Dordrecht.
Het repertoire bestaat uit volksliedjes, treurliederen en de prachtige psalmen.
De tekst van de psalmen is gelijkluidend aan de psalmen die in de kerk worden gezongen,
maar de muziek is verrassend anders.
Het koor treedt regelmatig op en voor velen is het belangrijk en interessant om met de
muziekcultuur van Israël kennis te maken. Die mogelijkheid is er nu!
Op monumentendag zondag 15 september 2019 geeft het Ivrietkoor een concert in de
Grote Kerk van Dordrecht.
Aanvang 14.00 uur.
Dit optreden is mogelijk gemaakt met hulp van de Vrienden van de Grote Kerk.
De toegang is gratis maar een financiële bijdrage is heel welkom.
Ook zal het koor "Vrienden" graag verwelkomen. Flyers met informatie daarover zullen
tijdens het concert uitgedeeld worden.
Projectzangers worden van harte uitgenodigd om mee te zingen met de concerten die in
2020 worden gegeven.
De taal hoeft geen belemmering te zijn. De Hebreeuwse teksten worden fonetisch
weergegeven op bladmuziek.
Meer informatie over de activiteiten en concerten van het Ivrietkoor "Al Naharot" is te
vinden op de website:
www.ivrietkoor-alnaharot
mailadres: ivrietkooralnaharot@gmail.com
telefoon : 06 46035540 of 06 11384507
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Een muzikale reis van Oost-Europa naar de Nieuwe Wereld
Op zondagmiddag 6 oktober om 14 uur wordt er in de Synagoge van
Brielle een bijzondere muziektheatervoorstelling opgevoerd.
Nesjomme vertelt een verhaal aan de hand van liedjes, grapjes,
authentiek fotomateriaal en interessante achtergrondinformatie.
Nesjomme is een Jiddisch woord dat betrokkenheid of ziel betekent.
Met Nesjomme reizen we mee met Joden die rond het jaar 1900 uit Oost Europa vertrokken
en verhuisden naar New York. Hier maakten zij kennis met de blues, de jazz, de musicals en
de entertainmentindustrie en zij zogen de nieuwe, spannende muziek van de zwarte
bevolking als een spons in zich op en gaven er hun eigen draai aan.
Nesjomme is een vrolijke afwisselende muziektheatervoorstelling die wordt opgevoerd door
Anita Simons (zang), Judith Hofstede (zang en tapdans) en Flip de Liema (gitarist en
verteller). Het is een grappig soort hoorcollege over Joden en hun cultuur. Er worden
authentieke beelden getoond, gezongen, gedanst en er is interessante informatie en een
heel veel Joodse humor.
Kaarten a €15,- reserveren kan via een mail naar sjoeltickets@gmail.com
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Landelijke bijeenkomsten
Maandag 9 september 2019 – Studiedag OJEC in Utrecht
Op 9 september 2019 organiseert het Overlegorgaan van Joden en
Christenen een heel attractieve studiedag. Het onderwerp is ‘Vrijheid
van meningsuiting’, een van de fundamentele rechten van de burger
tegenover de overheid. Maar wat is ‘vrijheid van meningsuiting’ precies?
De invulling ervan kan een conflict geven met andere rechten. Is zo’n
recht onbeperkt?
We hebben er in de discussies over antisemitisme voluit mee te maken. Daarom pakken we
het op onze studiedag breed aan.
De eerste spreker is Mr. Fred Salomon, oud-rechter bij de rechtbank Amsterdam. Dit is
uiteraard een juridische benadering.
De tweede spreker is Jan van Benthem, buitenlandcommentator van het Nederlands
Dagblad. Het ND staat bekend om de Turkije-boycot. Elke dag worden in Turkije journalisten
opgepakt of worden vonnissen over hen uitgesproken. Bij het ND kunnen reisorganisaties
geen vakantie-advertenties voor Turkije plaatsen! Dat kost een hoop geld…
Hoe zit de journalistiek daar in Nederland nu in? Ben je werkelijk vrij te schrijven wat je wilt?
De derde spreker is opperrabbijn Binyomin Jacobs. Hij vertegenwoordigt op allerlei fora
joods Nederland. Zegt de Talmud iets over de vrijheid van meningsuiting? En botst dat met
ons grondrecht?
De vierde spreker is Piet van Midden, hebraicus bij LUCE, het Centrum voor Religieuze
Communicatie van Tilburg University. Hij bespreekt een paar Hebreeuwse teksten uit TeNaK,
met name uit de vroegere en latere profeten. Daarin gaat het over conflicten met het hof en
over conflicten met de zgn. broodprofeten.
Er is uiteraard gelegenheid voor de deelnemers om een gesprek aan te kaarten. Het advies is
dan ook: bereid je voor, dan heb je er het meest aan.
Plaats en tijd: 9 september, van 10.00-15.00 uur, houden we weer een studiedag in gebouw
het Joods Cultureel Centrum Merkaz, Magdalenastraat 1A Utrecht Centrum (hoek
Nieuwegracht). Tussen 10.00 en 10.30 is het inlopen en kennismaken. Om 10.30 precies
beginnen we.
Kosten: € 15,- all-in (koffie/thee en lunch)
Opgave via info@ojec.org is nodig. De ruimte is beperkt.
Motto op deze studiedag: Wie nooit van mening in veranderd, heeft waarschijnlijk ook nooit
iets bijgeleerd.
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Vrijdag 13 september - Boekpresentatie en afscheid uitzending Marleen Anthonissen
- van der Louw in Utrecht
Op vrijdag 13 september a.s. presenteert Marleen Anthonissenvan der Louw, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie, haar
boek ´Dagboek uit Jeruzalem - het leven van een pastoraal
werker in de Heilige Stad´.
Tevens markeert ze hiermee het einde van haar uitzending. De
presentatie wordt gehouden in de kapel van het Protestants
Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht.
Aanmelden kan tot maandag 9 september a.s. bij Marjon
Boerman via m.boerman@kerkinactie.nl
Er is tijdens de middag gelegenheid het boek van Marleen aan te
schaffen en te laten signeren bij de boekentafel van het
Boekencentrum.
Programma
12.30-13.30 Lunch (vrije inloop)
13.30-13.45 Welkom door Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder Midden-Oosten
13.45-14.05 Kijken van twee kanten: een journalist in de Heilige Stad - Anna Krijger
14.05-14.30 Meervoudige partijdigheid: hoe doe je dat in de praktijk? - Hanneke Schaap
Jonker
14.30-14.45 Pauze
14.45-15.15 Leven van een pastoraal werker in de Heilige Stad - Marleen Anthonissen-van
der Louw
15.15-15.30 Boekpresentatie
15.30-15.45 Dankwoord door Rommie Nauta, manager Kerk in Actie
15.45-16.30 Borrel
Sprekers
Marleen Anthonissen-van der Louw werd in 2014 met haar man Ilja door Kerk in Actie
uitgezonden naar Israël/Palestina. Ilja was tot zijn plotselinge overlijden in 2017 als
onderwijsadviseur verbonden aan Bethlehem Bible College. Marleen werkte tot de zomer
van 2019 als pastoraal werker bij de Lutherse Redeemer Church voor de Nederlandse
gemeenschap in en om Jeruzalem. Ook gaf zij voorlichting aan Nederlandse reisgroepen en
schreef zij regelmatig over haar leven en werk in blogs, columns en artikelen (o.a. op de
website van Kerk in Actie en in het Nederlands Dagblad).
Anna Krijger is journalist en schrijver. Van 2014 tot 2017 werkte zij als freelance
correspondent in Tel Aviv en Jeruzalem. Ze deed verslag voor onder meer het Nederlands
Dagblad, Het Parool en Radio 1. Ook schreef ze het boek Hipsters, baarden, martelaren
(uitgeverij Querido), over haar werk en leven in Israël en Palestina. Momenteel schrijft en
interviewt Anna vooral voor NRC en de Grazia en werkt ze aan een roman. Bovendien
spreekt Anna graag op radio, tv of andersoortige bijeenkomsten over het Midden-Oosten en dan vooral over haar geliefde Israël en Palestina.
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Hanneke Schaap-Jonker is rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), onderdeel
van Eleos en De Hoop ggz. Zij houdt zich daar vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek,
zorginnovatie en training. Daarvoor werkte ze als universitair docent godsdienstpsychologie
aan de PThU en de Rijksuniversiteit Groningen. Per 1 oktober 2018 is ze bijzonder hoogleraar
op de leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit.


Meelezen met de synagoge
Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen.
Een deel uit de Torah, de eerste vijf boeken, en een deel uit de Haftarah, de profeten.
De Torah is in 54 stukken opgedeeld. Deze worden aangeduid met het hebreeuwse woord
sidra (meervoud: sidrot) dat ‘rijen, ordenen’ betekent of met het woord parasja (meervoud
parasjot) dat ‘precieze aanduiding’ betekent.
Het joodse jaar telt gewoonlijk slechts 50 weken en op sommige weken wordt vanwege een
feestdag een andere tekst gelezen; daarom leest men sommige weken twee parasjot. In een
schrikkeljaar leest men alle 54 parasjot in aparte weken.
Elke sidra heeft een naam, die wordt gevormd door een hebreeuws woord uit de eerste zin
van de desbetreffende sidra. Overzichten van de sidrot zijn te vinden op:
www.ljgamsterdam.nl/nl/sidra-van-de-week
www.kerkenisrael.nl/jodendom/lezingen_sjabbat.php
(selecteer in beide gevallen het jaar 5780).
Op Simchat Torah (Vreugde der Wet), dat dit jaar op 21 oktober valt, viert het joodse volk
dat de Torah is uitgelezen en begint men aan een nieuwe jaarcyclus. De sidra op de
eerstvolgende sabbat heet dan ook ‘Beresjiet’, naar het eerste woord in Genesis 1:1.
Het is heel interessant om wekelijks de joodse commentaren op de sidra/parasja te lezen.
Hierbij een aantal tips:
• Op de website van Stichting PaRDeS (www.stichtingpardes.nl) vindt u elke week een
nieuwe ‘Parasja van de Week’
• Via de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (www.nik.nl) kunt u
zich aanmelden voor het NIK Weekbericht. De bespreking van de parasja in dit
weekbericht is meestal van (de orthodoxe) opperrabbijn mr. drs. R. Evers.
• Via de website van het Levisson Instituut, het opleidingsinstituut voor de
Nederlandse Liberaal-Joodse gemeenschap, kunt u zich abonneren op het
commentaar op de ‘Sidra van de Week’: www.levisson.nl/toralezingen/sidra-van-deweek Het gaat hier meestal om vertaalde teksten van buitenlandse rabbijnen.
• Via de website van de emeritus opperrabbijn van Groot-Brittanië Jonathan Sacks
(rabbisacks.org/subscribe), kunt u zich opgeven voor zijn wekelijkse commentaar op
de parasja (engelstalig). Zijn uitleg is altijd weer een aangename verrassing!
Willem Stolk
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Boekbesprekingen
Elco M. Aronstein, 613 Mitzwot. De ge- en verboden van het
Jodendom. Uitgewerkt aan de hand van rabbijnse geschriften en
uitspraken. Uitgeverij Van Warven, Kampen 2017.
Elco Aronstein biedt in dit boek op bevattelijke en diepgaande
wijze een inleiding in wat jodendom is: een manier van leven,
waarbij denken en spiritualiteit volop meedoen in het praktisch
doen van de geboden. Aan de hand van Talmudtraktaat Makkot
23b/24a maakt de auteur duidelijk waarom er 613 geboden zijn,
al heeft geen enkele telling dit kunnen verifiëren. 613 is de
getalswaarde van het woord Tora, en de auteur laat zien hoe
joden met getallen spelen, vooral in de mystieke stromingen
binnen het jodendom. Een waarde van dit boek is ook dat deze
door christenen zeer verwaarloosde onderdeel van het joodse leven naar voren komt (soms
wel een beetje veel in noten weggestopt).
Veel rabbijnen uit de hele geschiedenis van het joodse bestaan komen ter sprake en aan het
woord, maar vooral Maimonides (rabbi Mosje ben Maimon, 1138-1204. We kennen hem
ook onder de naam Rambam) en diens geschrift Misjneh Tora, geschreven tussen 1170 en
1180 toen hij in Egypte woonde.
Aronstein heeft wel zijn eigen presentatie van de 613 ge- en verboden. Zijn creativiteit in het
presenteren komt vooral uit in de manier waarop hij er in slaagt de eigen wijze van leven in
het jodendom naar voren te brengen. Waar gaat het om in het jodendom? Christenen –
vooral zij die door de Reformatie zijn heengegaan – denken dat Joden erg wettisch zijn, en
het concept van 613 ge- en verboden is opgevoerd in veel preken om het wettische van het
jodendom te blameren. Aronstein maakt duidelijk dat het in het jodendom om totaal iets
anders gaat. Ik noem een voorbeeld. Op blz. 142 komt de volgende tekst voor:
‘Het Jodendom kent hoge waarde aan het leven, omdat alle mensen het product van God
zijn. De regels in het Jodendom zijn gemaakt om het leven te behouden van ieder menselijk
wezen zonder acht te slaan op ras, geslacht of religie. De term Pikuach Nefesj betekent, zoals
aangegeven, letterlijk ‘het redden van iemands leven’, schrijft het principiële voorschrift
voor dat praktisch alle negatieve geboden uit de Tora ondergeschikt zijn aan het redden van
een leven dat in gevaar is. De Talmoed (B. Yoma: 84b) behandelt een aantal voorbeelden
waarin de Tora geboden mogen worden genegeerd om iets te doen (of juist te laten) om een
leven te redden. … Ook bij Jom Kippoer mag een ziek persoon het gebod om te vasten
breken als dit noodzakelijk is. In andere gevallen, wanneer met niet zeker is of het nu
levensreddend is of niet, mòet men zijn hart volgen.’
Aronstein geeft met dit citaat een inleiding in de spiritualiteit van de Joodse
gehoorzaamheid, maar opent ook een boeiende dialoog met christenen bijvoorbeeld vanuit
Markus 3, 1-5.
Dit boek kan uitstekend dienen om je Jodendom, ook van onze tijd, in de lijn van traditie te
leren kennen. Het opent ook inzicht in wat de bronnen van de kerk zijn.
Joop Zuur
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Bart Gijsbertsen, Luisteren bij maanlicht, een gang door het kerkelijk
jaar met een oor naar de synagoge. Uitgever Van Warven, Kampen
2019.
Op een luchtige manier geeft Gijsbertsen verrassend aan waar het
kerkelijk jaar het synagogale jaar (kunnen) raken. Zo wordt in de
periode rond Pinksteren (dus na Pasen) tegelijk uit de eerste
Petrusbrief en uit Ruth gelezen. Ook hier een sprekend citaat
(71/72):
‘Een Moabitische wordt hier langzaam maar zeker ingelijfd in Israël.
Daarmee wordt het een echt Pinksterverhaal. De Torah, het Woord
dat van de Sinaï komt, betekent heil voor de volken. Het grensoverschrijdende daarvan raakt
ook de leerlingen van Jezus. Op het Joodse Pinksteren zoals Handelingen 2 dat beschrijft is
het vooralsnog een intern gebeuren binnen Israël. Maar op het moment dat ook werkelijk
heidenvolken buiten Israël door Woord en Geest gegrepen worden (Hand. 10, 44vv) roept
deze grensoverschrijdende royaliteit heel wat vraagtekens op. Kan dit wel? Is dit wel van
God? Hoe zit het dan met al die geboden die dit lijken uit te sluiten? …
In de Petrusbrief – die we naast Ruth lezen – wordt deze messiaanse royaliteit nog eens
nadrukkelijk benoemd, een royaliteit waar wij zelf ook van leven. Maar ook daar blijf je je
ten diepste verbazen over het grensverleggende karakter: eens niet Gods volk, nu wel zijn
volk. ‘Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken’ (1
Petr. 2, 10). Een pinksterevangelie dat nog voortdurend gestalte krijgt waar messiaanse
mensen zich gedragen als vleugels van God voor kwetsbaren om onder te schuilen.’
Ik hoop dat dit citaat aanmoedigt dit boek te kopen en te lezen. Op de website www.joodschristelijke-dialoog.nl is een boeiend vraaggesprek met de auteur te vinden, dat opvalt door
diepe vroomheid juist als het om eerbied voor Israël gaat. Van de auteur is bekend dat hij
zich verdiept heeft in de lezing van Tora en Haftara in de synagoge. Ik zie uit naar meer van
dit moois van deze auteur.
Joop Zuur

U kunt uw post, artikelen en vragen richten aan de redactie van deze Nieuwsbrief: Joop
Zuur (joopzuur@ziggo.nl) en/of Willem Stolk (wtstolk@outlook.com).
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