
Nieuws uit Middelburg: 

 

De komende periode staat een aantal nieuwe activiteiten op het programma waar wij u 

graag over informeren en voor uitnodigen. 

 

Hierbij de activiteiten die wij in afstemming en/of samenwerking met de Joodse Gemeente 

Zeeland en/of Etty Hillesum Onderzoekscentrum speciaal organiseren: 

- Etty Hillesumlezing 2019. 

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum organiseert in samenwerking met University College 

Roosevelt en Stichting Synagoge Middelburg op donderdag 28 november de jaarlijkse Etty 

Hillesumlezing in de Burgerzaal van het stadhuis.  

Ronny Naftaniel, oud-directeur van het CIDI, zal de lezing houden. De titel van de lezing is 

“Het eeuwig antisemitisme en het Joodse antwoord daarop”.  

De Burgerzaal is open om 15.00 uur en de aanvang bijeenkomst is om 15.30 uur.  

U bent van harte welkom. U wordt verzocht zich op te geven via 

info@synagogemiddelburg.nl. 

 

- Open huis sjoel. 

Zondag 1 december houdt Stichting Synagoge Middelburg open huis van 11.00 uur tot 16.00 

uur. Mocht u in de gelegenheid zijn dan bent u van harte welkom. 

In het kader van het 25 jarig bestaan in 2019 van de synagoge sinds de restauratie, die in 

1994 werd afgerond, wordt er een aantal activiteiten georganiseerd.  

- Stichting Synagoge Middelburg en de Joodse Gemeente Zeeland overwegen 

gezamenlijk een Glossy uitgeven over 25 jaar Synagoge Middelburg en de Joodse 

gemeente. Zodra deze beschikbaar is zullen wij u hierover informeren. 

- In Cinema Middelburg zal een aantal Joodse films worden vertoond. Meer informatie 

volgt. 

- Maart 2020 komt rabbijn Lody v.d. Kamp vertellen over zijn nieuwe boek ‘Over 

muren heen’. ‘Over muren heen’ is een briefwisseling tussen een rabbijn en een 

moslima en biedt een boeiende inkijk in twee culturen in onze Nederlandse 

samenleving. De precieze datum en tijdstip zullen later bekend gemaakt worden. 

- Een rondleiding langs Joods Middelburg door Peter Sijnke zal op een nader bekend 

te maken datum plaatsvinden. 

- Presentatie van het vertaalde boek van rabbijn Sacks ‘Exodus’ in de synagoge wordt 

georganiseerd. Wij zullen u later nader informeren over het tijdstip. 

 

Data en tijden van bovenstaande bijeenkomsten zullen worden vermeld op de website van 

de stichting www.synagogemiddelburg.nl/nieuwsbrief. 
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