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Er is veel veranderd 
  
Na het afscheid van Lenny van der Linden 
We pakken de draad weer op: de Nieuwsbrief. Er is veel veranderd, en daar gaan we het 
eerst over hebben.  
Allereerst melden we dat Lenny van der Linden-’t Hart is teruggetreden als voorzitter van de 
provinciale commissie Kerk en Israël. Als tweede voorzitter ben doorgeschoven naar de plek 
van voorzitter.  
We betreuren het dat Lenny met haar inzicht en doorzicht weg is. Gelukkig blijft ze bezig met 
Kerk en Israël, maar niet meer in onze kring.  
De Nieuwsbrief was een initiatief van haar: tweemaal in het jaar zorgde ze dat we overzicht 
hadden over alle activiteiten die waar ook en hoe ook raken aan het veld van Kerk en Israël. 
Een waardevolle actie die we dan ook van heler harte voortzetten. Maar toen ik daarmee 
aan de gang ging, kwam ik er achter wat er allemaal voor komt kijken. En hoeveel werk 
Lenny heeft verzet om het nieuws te ‘garen’.  
We danken ook op deze plek Lenny van der Linden voor zoveel werk dat ze voor Kerk en 
Israël heeft verzet, ook voor de Nieuwsbrief, haar stugge doorzetten en heldere inzichten. 
We wensen haar ‘mazzel en brooche’ bij alles wat ze nu doet, en hopen nog vaak en veel van 
haar te horen en zien.  
 
Wijzigingen kerkstructuur 
Het zal niemand ontgaan zijn dat zich ingrijpende wijzigingen hebben voltrokken in de 
structuur van de Protestantse Kerk in Nederland. Om kort te gaan: de kerk is terug gegaan 
van 74 tot 11 classes. De classes zijn kleinste brede ambtelijke vergaderingen van de kerk. 
Zuid-Holland is opgedeeld in twee classes, t.w. Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.  
Voor Kerk en Israël betekent dat, dat de commissies werkgroepen worden. 
Dus de vroegere classes zijn nu ‘Ringen’, en de vroegere commissies zijn nu werkgroepen 
van de Ring, Zoetermeer, 's-Gravenhage, enz. De Ringen zijn geen ambtelijke vergaderingen 
meer, maar informele ruimten waarin de mogelijkheid tot samenwerking is, en waarin de 
leden van de gemeenten elkaar kunnen informeren en adviseren. Toch hangen we er wel 
werkgroepen ‘Kerk en Israël’ onder, omdat we ook op die kleine schaal de mogelijkheid 
willen houden, de verworteling van de kerk in Israël levend te houden / maken.  
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Voor de classes, die wel ambtelijke vergaderingen zijn, betekent dat: de vroegere Provinciale 
commissies Kerk en Israël zijn nu werkgroepen van de classes, bijvoorbeeld van Zuid-Holland 
Noord en Zuid-Holland Zuid.  
 
Deze Nieuwsbrief 
Deze Nieuwsbrief wordt nog door de oude provinciale commissie Kerk en Israël verzorgd. De 
organisatie van Kerk en Israël in de twee classes is nog niet geheel rond. Deze Nieuwsbrief is 
een coproductie van ondergetekende en de heer Willem Stolk. We bezinnen ons nog steeds 
op de vraag welke gevolgen voor ons de gewijzigde kerkstructuur met zich mee brengt. Tot 
er hierover meer duidelijkheid is, handhaven we de oude structuur van onze commissie.  
 
Wat niet veranderd is 
 
Leren in de joodse traditie  
Wat beslist niet verandert met het aantreden van nieuwe redacteuren en in de nieuwe 
kerkelijke structuur is waar we voor staan als commissie of werkgroep Kerk en Israël: 
luisteren naar joodse stemmen, leren in de joodse traditie. In haar beste perioden heeft de 
kerk dat altijd gedaan, wij willen het op een intensieve manier blijven doen. In de afgelopen 
decennia is er veel materiaal verschenen dat ons daarbij behulpzaam kan zijn. In de rubriek 
‘boekbesprekingen’ zullen we daar melding van maken, waarbij we niet schromen ook 
oudere werken, die misschien moeilijk te verkrijgen zijn, onder de aandacht te brengen.  
 
Aandacht voor de feesten van Israël 
Wat ook niet is veranderd is dat we aandacht geven aan de feesten van Israël. Verderop in 
deze nieuwsbrief vindt u de data van de herfstfeesten van dit jaar. Het is zinvol om aandacht 
te geven aan de structuur van de joodse feesten. De bekende joodse denker Franz 
Rosenzweig (1886-1929) heeft in zijn hoofdwerk, Der Stern der Erlösung, uitgekomen in 
1921, (in het Nederlands vertaald door ds. Alex van Ligten onder de titel ‘De Ster van de 
Verlossing) een systematische ordening van de feesten voorgesteld. De feesten van het 
voorjaar (Pesach en Sjawoeot) zijn basaal, de feesten van de Openbaring. De feesten van het 
najaar bieden uitzicht op de toekomst. Het Jodendom is immers vooral het volk van de hoop. 
‘De wereld van het optimisme’ aldus een boektitel van wijlen dr. J. Soetendorp. 
Het begint met Rosj HaSjana: het nieuwjaarsfeest waarop Israël zich ziet staan voor de 
rechterstoel van JHWH. Dan volgen de 10 dagen van inkeer, waarop elke jood zich moet 
afvragen wat er nog is goed te maken in de relatie met de medemens, voor hij het grote 
feest kan vieren dat nu volgt: Yom Kippur, Grote Verzoendag. Een bijzonder indringende dag 
waarop Israël streng vast, en liederen en gebeden zingt van verootmoediging en omkeer. 
Verzoening is in het Jodendom nooit denkbaar zonder inkeer. Alleen zo is de weg naar de 
toekomst begaanbaar. Dan volgt Sukkot, Loofhutten, het feest waarop Israël haar 
verwachting niet slechts symbolisch vorm geeft door in tenten te gaan wonen, maar vooral 
tot zich laat doordringen dat ons huidige bestaan niet ons domicilie kan zijn: we verwachten 
niet alleen de toekomst, we hebben er in omkeer ook aan te werken.  
De feesten van de toekomst worden besloten met Simchat Tora, vreugde om de Tora. De 
Tora is immers – al van voor de schepping – de ‘blauwdruk van  de toekomst’ (H. van Praag). 
Het is de Tora die ons zet op de weg van de verwachting, om met Abraham weg te trekken 
uit de natuurlijke verbanden waarin we geboren worden en met Mozes uit het huis van 
slavernij op weg naar het land van Gods belofte (dat verder reikt dan staat en volk).  
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Israëlzondag: eeuwige Trouw 
 
De Israëlzondag zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij het oecumenische Gezamenlijke 
LeesRooster. Daar is wel discussie over: moet dat zo nodig, past dat altijd? Ik ken de vragen 
maar heb zelf als predikant altijd gekozen voor het volgen van het oecumenische rooster.  
De liturgie voor die zondag begint met Ps. 119 (dat verzin je toch niet?): God eeuwige Trouw 
wil doorwerken in mij, als gemeenschap vanuit Israël, die zich verlustigt in de Tora en niets 
liever wil dan de vrede en de gerechtigheid van het trouwverbond tussen God en de mensen 
funderen, bestendigen en tot een feest maken. Het trouwverbond van JHWH met Israël 
werkt door in menselijke verhoudingen. Wat wij het huwelijk noemen (dat woord komt in de 
Schrift niet voor) is daarvan een afspiegeling. Maar evengoed de innige relaties die 
anderszins worden aangegaan. Mag echtscheiding nooit, als blijkt dat een relatie op een 
vergissing berust?  Dat is een spannende vraag, waar de Schrift richtlijnen voor geeft, geen 
pasklare antwoorden. De lezing uit Maleachi maakt duidelijk hoe mensen het trouwverbond 
kunnen breken op willekeurige gronden vanuit welbegrepen eigenbelang. Het is in strijd met 
het ‘verbond met Levi’, en dat verbond was ‘leven en vrede’. Leven als vrede en vrede als 
leven. In de gebroken wereld waarin wij leven en menselijke verbonden fragiel kunnen zijn 
maken de lezingen duidelijk dat Gods oorspronkelijke plan alles zegt over wie Hij is voor ons, 
ook al falen wij. Psalm 8 maakt het verbond tussen God en mensen zo breed als de 
schepping: allerlei dieren worden bezongen die de aan de zorg van mensen worden 
toevertrouwd, om hun willekeurige macht te bedwingen en hen te regeren in de liefde die 
heerlijkheid van liefdevolle naam van JHWH weerspiegelen mag. Het evangelie van deze 
zondag waakt op een eigen manier over de liefde en de trouw (chèsèd) die het verbond 
tussen mensen mag kwalificeren. 
 
Graag spreek ik de hoop uit dat het nieuwe seizoen ons weer wat dichter bij onze wortels in 
Israël brengt. En besluit met een vleugje humor in het volgende citaat: 
 

Uit: Max Arab, Andere gedachten (Kok, Kampen 1995), 89: 
Op zekere dag kwam over alle radio- en televisiezenders het bericht dat er over veertien 
dagen weer een zondvloed zou komen. Onmiddellijk daarna verscheen de Paus voor de 
camera’s. Hij riep de gelovigen op te gaan biechten en zei dat over de hele wereld alle 
priesters gereed stonden voor de bediening van het Heilig Oliesel. Na hem sprak de 
Voorzitter van de Wereldraad van Kerken. Hij riep de gelovigen op krachtig te bidden, opdat 
de overgang naar het koninkrijk der hemelen niet zwaar zou vallen. Daarna kwam een rabbi 
op het scherm. Hij trok zijn jasje uit, stroopte zijn mouwen op en zei: 
Mensen, we hebben nog veertien dagen om te leren zwemmen... 
 

Namens de (voorheen) Provinciale Commissie Kerk & Israël,  
Joop Zuur, voorzitter 
                    
                                           

 
Internetproject ‘De Uitdaging’ 
 
De Protestantse Raad voor Kerk en Israël is begonnen een dialoogdoos samen te stellen. 
Veel mensen zullen dat een toolbox noemen. Het gaat om gespreksmateriaal over de dialoog 
tussen joden en christenen. Individueel en in groepen te gebruiken.  
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Een eerste bijdrage aan de dialoogdoos heet ‘De Uitdaging’, een internetproject over de 
joden Jezus en Paulus. Het draait om de vraag: wat hebben wij als christenen in de voorbije 
jaren geleerd in de dialoog met onze joodse gesprekspartners? En dan vooral over Jezus en 
over Paulus. En wat betekent dat voor ons christelijk geloof?  
De tien stellingen die de ruggengraat van ‘De Uitdaging’ vormen, zijn al gepubliceerd. Zo ook 
een verklarende inleiding bij het geheel. Aan de audio- en videobestanddelen van het 
project wordt nog volop gewerkt. Aan de hand van interviews met joden en christenen 
komen de vier grote thema’s van het project aan de orde: Identiteit, Toekomst, 
Geloofstrouw en Kwetsbaar Geloven.  
Het is de bedoeling dat het project rond Israëlzondag 2018 gereed is. Maar nu alvast kunt u 
een preview krijgen wanneer u op de onderstaande link klikt. Dan ziet u dus een project in 
aanbouw. Dat zal het misschien ook wel blijven. Uw feedback wordt in ieder geval op prijs 
gesteld.  
 
Kijk op www.joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging 
 
                                           

 

Kalender Joodse feest-en gedenkdagen (het jaar 5779) 
 

Rosj Hasjana   (Nieuwjaar)   10 en 11 september 
Jom Kippoer   (Grote Verzoendag)  19 september 
Soekot    (Loofhuttenfeest)  24 t/m 30 september 
Simchat Tora   (Vreugde der Wet)  1 oktober 
Chanoeka   (Inwijdingsfeest)  3 t/m 10 december 
Poeriem   (Lotenfeest)   21 maart 
 
Alle feesten beginnen op de avond voor de aangegeven datum met zonsondergang. 
 
                                           

 

Excursie naar Joods Antwerpen 
 

De Commissie Kerk & Israël Spijkenisse organiseert op woensdag 31 oktober 2018 een 
excursie naar Joods Antwerpen met als programma: 
 
8.30u  vertrek vanaf de Michaelkerk 
9.20u - 9.50u  koffie drinken Wouwse Tol,  
10.40u   parkeren nabij Antwerpen cs. 
11.00u   Romi Goldmuntz Synagoge hoek Oostenstraat, met gids 
12.00u   vertrek richting lunchadres 
12.15u - 13.15u  Lunch ‘le pain quodient’ Lange Kievitstraat 
13.30u - 15.30u rondwandeling Joodse buurt met gids 
16.00u   vertrek richting Spijkenisse  
 
Vervoer met eigen auto’s / meerijden kan ook. 
De eigen bijdragen voor deze dagtocht /excursie zijn 39 euro per persoon. 
Voor vragen kunt u terecht bij Anneke Cats, tel. 0181-622782, annekecats@hetnet.nl 

http://www.joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging
mailto:annekecats@hetnet.nl
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Programma’s seizoen  2018 – 2019 
 
In het volgende overzicht hebben we de activiteiten benoemd per regio. Daarbij is de indeling van de 
oude classes aangehouden. 
 

Regio Alblasserdam en Gorinchem 
 
Leerhuis Noordeloos 
Zie elders in deze Nieuwsbrief 
 
Leergang Jodendom in de Dijksynagoge van Sliedrecht 
Zie elders in deze Nieuwsbrief 
 
Dinsdag 2 oktober 
Hardinxveld-Giessendam: lezing over ‘Wat heeft God met Israël’ door Henk Binnendijk 
Locatie: Hervormd Centrum De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam 
Tijdstip: 20.00 uur 
Collecte na afloop voor de Stichting Lechaim, die slachtoffers helpt van terreur in Israël 
Informatie via de website www.hghg.nl 
 
Dinsdag 6 november 
Sliedrecht: lezing over ‘Hoe lezen Joden het scheppingsverhaal?’ door rabbijn Albert Ringer 
Locatie: Dijksynagoge, Rivierdijk 51, Sliedrecht 
Tijdstip: 20.00 uur 
Informatie: info@dijksynagoge.nl 
 

Regio Alphen a/d Rijn 
 
Maandag 15 oktober 
Alphen aan den Rijn: lezing over 'De parabel als spiegel van en model voor de werkelijkheid aan de 
hand van de parabel (gelijkenis) van de Barmhartige Samaritaan' door dr. Eric Ottenheijm 
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 
 
Maandag 12 november 
Alphen aan den Rijn: lezing over 'Het Onze Vader als Joods gebed' door prof. dr. Dineke Houtman 
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 
 

Regio Barendrecht 
 
Woensdag 28 november 
Numansdorp: lezing over ‘Kan het oeroude Jodendom antwoord geven op hypermoderne vragen?’ 
door opperrabbijn Binyomin Jacobs 
Locatie: Gereformeerde kerk 'De Hoeksteen', Roerdompsingel 104, Numansdorp 
Tijdstip: 20.00 uur 
Informatie: ds. C. Doorneweerd, 078-674 1315 

 
Regio Brielle 
 
Zondag 28 oktober 
Brielle: jaarlijkse herdenking gedeporteerde Joodse medeburgers 
Locatie: De Sjoel Brielle, Turfkade 16, Brielle 
Tijdstip: 14.00 uur 
Informatie via de website www.sjoelbrielle.nl/activiteiten 

http://www.hghg.nl/
mailto:info@dijksynagoge.nl
mailto:eli.hoogendoorn@planet.nl
mailto:eli.hoogendoorn@planet.nl
http://www.sjoelbrielle.nl/activiteiten
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Woensdag 31 oktober 
Spijkenisse: Excursie naar Joods Antwerpen  
Zie elders in deze Nieuwsbrief 
 
Dinsdag 20 november 
Spijkenisse: lezing door mevr. Wilma van de Biesebos over haar belevenissen in Israël o.a. als 
vrijwilligster voor de Stichting AMCHA (sociaal/psychische hulpverlening aan Holocaust overlevenden) 
Locatie: De Kern, Eikenlaan 2, Spijkenisse 
Tijdstip: 19.45 uur 
Er zal een collecte gehouden worden voor de Stichting AMCHA. 
Informatie: annekecats@hetnet.nl 
 
Vrijdag 18 januari 
Brielle: Open synagogedienst 
Locatie: De Sjoel Brielle, Turfkade 16, Brielle 
Tijdstip: 19.00 uur 
Informatie en aanmelding via de website www.sjoelbrielle.nl/activiteiten 
 
Dinsdag 22 januari 
Spijkenisse: lezing over ‘Van de wieg tot het graf’ door dhr. Eduard Huisman 
Locatie: De Kern, Eikenlaan 2, Spijkenisse 
Tijdstip: 19.45 uur 
Informatie: annekecats@hetnet.nl 
 
Dinsdag 19 februari 
Spijkenisse: vertoning van een Israëlische film 
Locatie: De Kern, Eikenlaan 2, Spijkenisse 
Tijdstip: 19.45 uur 
Informatie: annekecats@hetnet.nl 
 
Dinsdag 19 maart 
Spijkenisse: muziekavond met de Klezmerband Agge Nebbisj 
Locatie: De Kern, Eikenlaan 2, Spijkenisse 
Tijdstip: 19.45 uur 
Er wordt een bijdrage gevraagd voor deze avond. 
Er is een Israëlconsulent aanwezig met producten uit Israël. 
Informatie: annekecats@hetnet.nl 
 

Regio Delft 
 
Dinsdag 5 februari 
’s-Gravenzande: lezing over ‘Esther, gesitueerd in de grimmige jaren dertig en veertig van de vorige 
eeuw’ door Ruud Bartlema 
Locatie: Noorderkerk, Langestraat 130, ’s-Gravenzande 
Tijdstip: 20.00 uur 
Informatie via de website: www.pgsgravenzande.nl/programma-2018-2019-81 
 
Dinsdag 9 april 
’s-Gravenzande: lezing over ‘Antisemitisme en vreemdelingenhaat’ door Piet van Midden 
Locatie: Dorpskerk, Langestraat 34, ’s-Gravenzande 
Tijdstip: 20.00 uur 
Informatie via de website: www.pgsgravenzande.nl/programma-2018-2019-81 

 
Regio Dordrecht 
 
Maandag 1 oktober 
Dordrecht: lezing over ‘De Zoon van de Gezegende’ door ds. Henk Poot 
Locatie: Andreaskerk, Jac. van Heemskerckstraat 19, Dordrecht 
Tijdstip: 20.00 uur 
Informatie: johdekorte@hetnet.nl 

mailto:annekecats@hetnet.nl
http://www.sjoelbrielle.nl/activiteiten
mailto:annekecats@hetnet.nl
mailto:annekecats@hetnet.nl
mailto:annekecats@hetnet.nl
http://www.pgsgravenzande.nl/programma-2018-2019-81
http://www.pgsgravenzande.nl/programma-2018-2019-81
mailto:johdekorte@hetnet.nl


 

 

 7 

Woensdag 3 oktober 
Zwijndrecht: lezing over ‘Een inkijkje in de huidige Israëlische samenleving’ door Hannah Luden 
(CIDI) 
Locatie: Rehobothkerk, Dr. Plesmanstraat 20, Zwijndrecht 
Tijdstip: 20.00 uur 
Informatie: ds.f.maaijen@hotmail.com 
 
Donderdag 18 oktober e.v. 
Papendrecht: zes avonden over ‘Hebreeuwse letters en hun verhaal’ door ds. Johan Duijster 
Op 18 oktober worden de overige vijf avonden ingepland 
Locatie: Bethlehemkerk, Van der Palmstraat 1, Papendrecht 
Tijdstip: 20:00 uur 
Informatie en aanmelden: j.duijster@pknpapendrecht.nl 
 
Maandag 5 november 
Dordrecht: bijeenkomst met chazzanit mevr. Hannah Verhulst 
Locatie: Andreaskerk, Jac. van Heemskerckstraat 19, Dordrecht 
Tijdstip: 10.00 uur 
Informatie: johdekorte@hetnet.nl 
 
Maandag 5 november 
Hendrik-Ido-Ambacht: lezing over ‘Het leven vieren met Israël!’ door drs. Albert Groothedde 
Locatie: Elimkerk, Jan Wissenslaan 2, Hendrik-Ido-Ambacht 
Tijdstip: 20.00 uur 
Er zal worden gecollecteerd voor het Centrum voor Israëlstudies 
Informatie: wtstolk@kpnplanet.nl 
 
Maandag 3 december 
Dordrecht: lezing over een nog nader te bepalen onderwerp door Jacques Brunt 
Locatie: Andreaskerk, Jac. van Heemskerckstraat 19, Dordrecht 
Tijdstip: 10.00 uur 
Informatie: johdekorte@hetnet.nl 
 
Donderdag 10 & 24 januari 
Papendrecht: twee avonden over het boek van Jonathan Sacks: ‘Een gebroken wereld heel maken’ 
door ds. Jan Anne Bos 
Locatie: De Morgenster, Muilwijckstraat 1, Papendrecht 
Tijdstip: 20:00 uur 
Informatie en aanmelden: bosjananne@gmail.com 
 
Maandag 11 maart 
Hendrik-Ido-Ambacht: een joodse uitleg over ‘Esther’ door dhr. Jan Wesseling 
Locatie: Elimkerk, Jan Wissenslaan 2, Hendrik-Ido-Ambacht 
Tijdstip: 20.00 uur 
Informatie: wtstolk@kpnplanet.nl 
 
Woensdag 3 april 
Hendrik-Ido-Ambacht: lezing over ‘De betekenis van mens als beeld van God, vooral vanuit een 
joodse optiek’ door dr. Marcel S.F. Kemp 
Locatie: De Ark, Olijfgaarde 12, Hendrik-Ido-Ambacht 
Tijdstip: 19:30 uur 
Informatie: wtstolk@kpnplanet.nl 
 
Activiteiten Genootschap Nederland-Israël, afdeling Drechtsteden 
Zie elders in deze Nieuwsbrief 
 

  

mailto:ds.f.maaijen@hotmail.com
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Regio Gouda 
 
Dinsdag 25 september 
Schoonhoven: lezing over ‘Ik heb niets met Israël!’ door ds. Henk Poot 
Locatie: de Ark, Groene Singel 10, Schoonhoven 
Tijdstip: 19.45 uur 
Informatie: kerkenisrael@gmail.com 
 
Donderdag 29 november 
Gouda: lezing over ‘Waarom Christenen iets met Israël hebben’ door Oscar Lohuis 
Locatie: Pauluskerk (de Brug), Willem de Zwijgersingel 1, Gouda 
Tijdstip: 19.45 uur 
Informatie: kerkenisrael@gmail.com 

 
Regio Katwijk en Leiden 
 
Leerhuizen Wassenaar 
Zie elders in deze Nieuwsbrief 
 
Donderdag 4 oktober 
Rijnsburg: lezing over ‘De visie van Marc Chagall op de Christusfiguur’ door Ruud Bartlema  
Locatie: De Voorhof, Vliet Noordzijde 36, Rijnsburg 
Tijdstip: 20.00 uur 
Informatie: hmlodder@zonnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chagall, Calvary , 1912 

 
Marc Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het 
eind van de 19e eeuw (7-7-1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van 
de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de 
verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten. Hij heeft zich in zijn werk intensief 
beziggehouden met de Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Vanuit zijn joodse 
achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie, waarbij zijn schilderij ‘De witte kruisiging’ uit 1938 een 
belangrijk document vormt. Aan de hand van beelden van schilderijen en glasramen, laat Ruud 
Bartlema de ontwikkeling zien van Chagall’s kijk op Jezus van Nazareth. 
 
Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met speciale 
belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom. Daarnaast  bekwaamde hij zich als beeldend 
kunstenaar in dezelfde stad en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen bij Maarten Krabbé. Al meer 
dan een kwart eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc Chagall, geeft daar zeer regelmatig 
cursussen en lezingen over, o.a. aan de HOVO’s in Amsterdam en Leiden. Ook leidt hij reizen naar het 
werk van Chagall in Nice en langs de glasramen in Noord-Frankrijk en Duitsland. 

mailto:kerkenisrael@gmail.com
mailto:kerkenisrael@gmail.com
mailto:hmlodder@zonnet.nl
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Joods Studiecentrum Leiden 
Het Joods Studiecentrum is opgericht in 1983 om te voorzien in de behoefte van joodse studenten tot 
verdieping van hun kennis van het Jodendom. De cursussen zijn toegankelijk voor een breed publiek. 
Het Joods Studiecentrum richt zich in eerste instantie op personen met een joodse achtergrond uit 
Leiden en wijde omgeving. De meeste cursussen zijn echter toegankelijk voor een ieder met 
belangstelling voor de geestelijke waarden van het Jodendom. 
Informatie via de website: joodsstudiecentrum.nl 

 
Regio Rotterdam 
 
Diverse Leerhuizen 
Zie elders in deze Nieuwsbrief 

 

Regio Schiedam 
 
Muziekavond met Yonathan Razel 
Zie elders in deze Nieuwsbrief 

 

Regio Den Haag 
 
Zondag 7 oktober (Israëlzondag) 
Scheveningen: enkele leden van de werkgroep Kerk en Israël van de Ring 's-Gravenhage (de 
voormalige classis) zullen een korte presentatie geven van wat zij in het afgelopen jaar hebben 
gedaan. Hoe hebben we geluisterd naar de Schriften met joodse oren, hoe is de literatuur en de 
geschiedenis van het jodendom aan de orde geweest? 
Locatie: Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, Scheveningen 
Tijdstip: 15.00 uur 
Om 17.00 uur wordt de middag besloten met een avondgebed waarin (psalm)gezang en gebed 
centraal staan. 
Informatie: joopzuur@ziggo.nl 

 
Zaterdag 27 oktober 
Scheveningen: studieochtend over ‘Wat heeft de joodse sjabbath de moderne mens te zeggen? 
(n.a.v. het boek The Sabbath van Abraham Joshua Heschel)’ door ds. Jan Maasland 
Locatie: Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, Scheveningen 
Tijdstip: 10.00 uur 
Informatie: joopzuur@ziggo.nl 
 

Regio Zoetermeer 
 
Activiteiten Mannenkoor Nieuwerkerk 
Zie elders in deze Nieuwsbrief 

 
Maandag 1 april 
Den Haag - Ypenburg: solovoorstelling ‘Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen’’ door Guido 
de Bruin  
Locatie: De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140, Den Haag - Ypenburg 
Tijdstip: 20.00 uur 
Na afloop vrijwillige bijdrage in de onkosten 
Informatie: info@kerkopypenburg.nl 
 

Een aangrijpende solovoorstelling over vuile handen, zuiverheid en moed in Westerbork 
 
Deze solovoorstelling vertelt het indrukwekkend eerlijke verhaal van de Joodse leraar Jacques Suasso 
Henriques. In 1943 meldt hij zich bij de Joodse Ordedienst in kamp Westerbork. Deze gehate ‘Joodse 
SS’ moest in opdracht van de Duitse bezetter de orde in het kamp handhaven. Zijn meest gruwelijke 
taak was het organiseren van het wekelijkse transport naar Auschwitz en Sobibor. 
Op deze manier hoopt Suasso het vege lijf te redden.  

http://joodsstudiecentrum.nl/
mailto:joopzuur@ziggo.nl
mailto:joopzuur@ziggo.nl
mailto:info@kerkopypenburg.nl
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De ontmoeting met de zachtmoedige ‘rebbe’ Jeremia Hirsch in barak 52 brengt een ommekeer in hem 
teweeg. Die noopt hem uiteindelijk een daad te stellen die zijn lot zal bepalen. 
 

 
 
Gebaseerd op de novelle ‘De nacht der Girondijnen’ van Jacques Presser. 
 
Deze voorstelling wordt georganiseerd door Vorming en Toerusting van de wijkgemeente Ypenburg 
en Kerk & Israël van de wijkgemeente Nootdorp. 
 

                                          
 

 
Genootschap Nederland-Israël, afdeling Drechtsteden 
Burgemeester Beelaertspark 116, 3319 AW Dordrecht tel.: 078-6166791  
 www.gni-drechtsteden.nl email : info@gni-drechtsteden.nl  

 
8 oktober 2018  
Jigal Krant: “Tel Aviv: van gastronomische woestijn tot culinaire hotspot”.  
 
19 november 2018 
Drs. Els van Diggele: “We haten elkaar meer dan de Joden. Tweespalt in de Palestijnse 
samenleving”.  
 
14 januari 2019 
Jan Franke: “Mijn journalistieke werk als correspondent in Israël en omstreken”.  
 
4 maart 2019 
Dr. Piet J. van Midden (voorzitter OJEC): “De historie van de Tempelberg”.  
 
29 april 2019 
Gilad Nezer: “De wondere wereld van de Joodse muziek. Met zang en pianospel neemt 
Gilad je mee in de Joodse muziektraditie”.  
 
Alle bijeenkomsten worden gehouden in gebouw De Rank, Dubbelsteynlaan West 70 in 
Dordrecht (wijk Dubbeldam). Aanvang 20.00 uur 

http://www.gni-drechtsteden.nl/
mailto:info@gni-drechtsteden.nl
http://gni-drechtsteden.nl/
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Leergang Jodendom in de Dijksynagoge van Sliedrecht 
 
De leergang Jodendom met Anneke van Dijk heeft voor het komende cursusjaar 2 
onderwerpen per les. In het eerste gedeelte behandelen we de wekelijkse Thora- en 
Haftaralezing. In het tweede gedeelte van de les kijken we naar de Joodse geschiedenis in 
Nederland vanaf de Middeleeuwen, met een korte inleiding over de eeuwen ervoor in 
Nederland en Europa. Daarmee wordt de lokale geschiedenis in een breder perspectief 
geplaatst. Per les wordt een verslag gemaakt voor de deelnemers. 
 
Kosten: € 10,– per les. 
Data in 2018: op maandag 1 & 15 oktober en op 5 en 19 november. 
Opgeven bij: info@avdconsultancy.eu 
 
                                           

 

Leerhuis Noordeloos 
 
Ook dit seizoen organiseert de ” Werkgroep Kerk en Israël” weer het Leerhuis Noordeloos. 
Deze keer denken we na over de onderwerpen “Messiasverwachting” en “Joodse 
Levenscyclus”. 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 2018 op de dinsdagen 11/9, 9/10 en 13/11. In 
2019 op de dinsdagen 8/1, 12/2, 19/3, 9/4 en 14/5. Deelnamekosten voor de hele cursus 
bedragen € 85,00 per persoon. 
Meer informatie Piet van der Pols, tel. 0180- 418 166. 
 
                                           

 

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. 
 
Tijd: donderdagavond 19.25 – 21.25 uur 
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 
 
 

mailto:info@avdconsultancy.eu
mailto:wimvstiphout@planet.nl
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Leerhuis voor pastores in Rotterdam-Alexander 
 

Onderwerp: De woestijn Sinaï als overgang naar het land Israël.  
Lezing van Bamidbar (Numeri) 
 
Dertien maanden na de uittocht uit de slavernij wordt het volk geteld en geordend. Zij 
zoeken naar nieuwe wegen, zo kenmerkend voor het Joodse volk, altijd onderweg, zij gaan 
altijd naar een verder doel, lech lecha, “ga uit” zoekend en dragend en vernieuwend.  
Een centraal woord is: tzava- leger. De census is een oproep tot en de organisatie van de 
militaire dienst in het leger. Spiritualiteit kan niet zonder middelen voor fysieke veiligheid en 
het veilig maken en organiseren van het volk kan niet zonder spiritualiteit. Torah en tzava 
zijn met elkaar verbonden. Daarmee is Bamidbar een voortzetting en uitwerking van Ex. 
12,41.51 en Ex 13,18. Veertig jaar ervaring in de woestijn van Sinai, met zijn crises en 
prestaties, geeft aan hoe belangrijk een nieuwe wetgeving is. De nieuwgeboren generatie 
moet voorbereid worden om het Land Kanaän binnen te komen. De slavernij zit ook nog 
diep in het bewustzijn van de tweede generatie bevolking die uit Egypte is vertrokken. Door 
vorming en toerusting moet deze mentaliteit er  met veel inspanning uitgehaald worden. In 
Bamidbar zijn getuigen van de eerste ideologische opstand tegen Mozes (Korach) en de 
opstand tegen God (de verspieders). In deze periode worstelde Mozes ook met zijn wanhoop 
om zijn volk toch de constructieve weg te laten vinden.  
De woestijn wordt een soort leerhuis waaruit lessen voor de langere termijn kunnen worden 
gehaald. Onafhankelijk en zelfstandig zijn is niet vanzelfsprekend, maar moet geleerd 
worden. En tegelijk op God-vertrouwen. Ook is er de balans tussen genade en rechtdoen. 
Hoe de Joden deze oer-woestijnervaringen meegenomen hebben in hun traditie, leefwijze 
en geschiedenis, dat is een van de trajecten van deze cursus.  
  
Het leerhuis wordt geleid door rabbijn dr. Tzvi Marx. 
 
Voor de cursus wordt 1 studiepunt toegekend in het kader van de Permanente Educatie. 
De kosten bedragen € 70,00 per jaar  
  
Plaats: 
Alexanderkerk 
Springerstraat 340 
Rotterdam – Alexander 
  
Tijd: 
11.00 – 13.00 uur 
ca. 1x per maand op donderdag 
  
De data voor het komende seizoen zijn: 
11/10, 1/11, 22/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3 en 4/4 
 
Voor nadere informatie, Marijke Kwant, marijkekwant@hetnet.nl 
 
                                           
  

mailto:marijkekwant@hetnet.nl
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Leerhuis Rotterdam-Hillegersberg (Oranjekerk) 
 

In het najaar hoopt Dr. Klaas Goverts het Leerhuis Hillegersberg weer voort te zetten. Het 
thema is: Beth Tephillah (Huis van gebed). 
 
Hij zegt daarover: “Vanuit de grondwoorden in Psalmen en Profeten willen we trachten 
Geheimenissen van het Gebed op het spoor te komen. Zalig zij, in wier hart de pelgrimsroutes 
zijn, zo zingt Psalm 84. De paden naar het hart van de Schepper, paden naar het Oneindige. 
Wellicht ook: een bezinning rondom het ‘Onze Vader’. Waar zijn de bidders? Waar is de 
binnenkamer, waarover Jezus sprak?” 
 
Dr. Klaas D. Goverts, inmiddels emerituspredikant binnen de PKN, geeft al decennia lang 
Bijbelstudies door het hele land, en al ongeveer 25 jaar in de 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 22 september 2018 
zaterdag 3 november 2018 
zaterdag 1 december 2018 

 
Tijd:  van 10.30 tot 15.00 uur 
Plaats:  Oranjekerk (zij-ingang) Rozenlaan 20, Rotterdam 
Kosten: €7,- per studiedag.  
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Wel zelf lunch meenemen.  
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Mariëlla Diemer 010 5921488, mcediemer@kpnplanet.nl 
 
                                           
 

Leerhuis Rotterdam-Hillegersberg (Fonteinkerk) 
 

In het leerhuis willen wij na denken en zijn op zoek naar de Joodse wortels van het 
Christendom. 
 
Wat is een leerhuis? 
Leerhuizen ontstonden in de periode van de joodse ballingschap in de zesde eeuw voor de 
christelijke jaartelling. Ook na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 bleven ze de 
plaats, waar de Joden zich verdiepen in de boeken van Mozes – de Tora – en de Profeten. 
De boeken van de Evangeliën en de Apostelen hebben deze Joodse teksten als bron. 
 
Voor wie is het Lernen bedoeld? 
Voor u en ieder die nieuwsgierig is naar het “anders omgaan met de woorden". 

mailto:mcediemer@kpnplanet.nl
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In het Leerhuis proberen we naar de bijbeltekst te luisteren “met joodse oren”. 
We zoeken in vrijheid naar de zeventig mogelijkheden om de bijbel uit te leggen. In de leer 
bij rabbijnen, willen we de tekst  bevragen om een brug te slaan tussen de Tora en het 
dagelijks leven. 
 
De bijeenkomsten staan onder leiding van Rabbijn Tzvi Marx. 
 
De middag begint om 14.00  
De data’s zijn op 11 oktober, 22  november en 13 december 2018 en voor  
2019  17 jan ,14 feb, 14 maart en 11 april  
adres: Fonteinkerk 
Terbregselaan 3  
Rotterdam  
 
Voor info kunt u contact op nemen met 
Nellie de Jong-Stam 0181-848217, nellie.stam@yahoo.com 
 
                                           
 
 

Leerhuis Wassenaar - Verdere kennismaking met het Bijbels Hebreeuws 
 
Inleider J. Wesseling, hebraïst 
Tijdstip woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
Data  10 en 24 oktober, 7 en 21 november 2018 
Plaats  Messiaskerk, Zijllaan 57 
Kosten  €25 voor vier middagen / €7,50 voor 1 middag 
 
Het Hebreeuwse alfabet is in opzet eigenlijk hetzelfde als ons alfabet. De Grieken en de 
Romeinen hebben in grote lijnen 'geleund' op de manier zoals in het oude Midden-Oosten 
iets werd opgetekend. Toch is er een markant verschil! Het Grieks (en later het Latijn) had 
behoefte aan echte symbolen voor klinkers, Het Hebreeuwse alfabet kent in principe geen 
klinkers. De teksten vormen dus vaak een soort 'stenogram'. Overigens is 'kort' een heel 
belangrijk uitgangspunt in het Hebreeuws. Het woordenboek Nederlands-Hebreeuws is dan 
ook veel dikker dan Hebreeuws-Nederlands. 
 
In vier middagen zullen wij proberen de tweeëntwintig bouwstenen die het Hebreeuwse 
alfabet vormen daadwerkelijk te gebruiken. We zullen dit doen aan de hand van woorden 
die we uit de Bijbel allemaal kennen. Een ferme stap op het pad om iets van die taal te 
doorgronden. Maar, het is wél de taal van De Bijbel, in ieder geval het Eerste Testament. En 
het Tweede Testament volgt de denktrant en wijze van uitdrukken die in het Eerste 
standaard is. Het zou ook niet anders kunnen. De toehoorders/ lezers waren aanvankelijk 
mensen die in dat idioom leefden. Een trendverschuiving treedt op als er betoogd gaat 
worden voor mensen die daar minder of niet in thuis zijn (gemeenten in Klein Azië, Europa, 
etc.). 
 
Aan het eind van de cursus kunt u zeker woorden herkennen en 'leze' in de Hebreeuwse 
Bijbel (Tenach of Tanach). 

mailto:nellie.stam@yahoo.com
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Leerhuis Wassenaar - Samuël  
 
Inleider J. Wesseling, hebraïst 
Tijdstip woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
Data  9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 maart 2019 
Plaats  Messiaskerk, Zijllaan 57 
Kosten  €25 voor vijf middagen / €7,50 voor 1 middag 
 
De Leerhuismiddagen zijn inmiddels een vertrouwd concept van de Commissie Kerk en Israël 
Wassenaar. Vorig seizoen hebben we geput uit het boek 1 Samuël, de overgang van het 
tijdperk van Rechters (Richteren) naar dat van de koningen. Die overgang kan op veel 
manieren worden belicht en toegelicht. De vraag rees of het niet goed zou zijn om door te 
gaan op dit thema en om op bepaalde zaken (nog) eens met wat meer nadruk in te zoomen. 
Dat betekent dat we de consolidatie van het koningschap in Israël nog eens gaan bekijken. 
De gróte naam die daarbij hoort is natuurlijk Koning David. In Samuël A komt hij al aan de 
orde, maar Samuël B is eigenlijk helemaal aan zijn persoon en positie gewijd. En we weten 
allemaal hoe belangrijk Koning David als "icoon" was en is. Zo belangrijk zelfs dat hij 
vereenzelvigd wordt met de 'ultieme' Koning, de Messias. 
 
Wij willen voor het seizoen 2019 het ingeslagen pad volgen en het tweede boek Samuël 
openslaan. Wij zullen er gedeelten uit lezen en ons richten op de 'heilsgeschiedenis' die erin 
aan de orde komt. Maar het is wel een Joods boek, en dus is het voor discussie vatbaar! Er 
gebeuren ook dingen die als 'onheil' aangemerkt kunnen worden. Het gaat binnen de familie 
David zeker niet enkel 'voor de wind'. Vier van ‘zijn jongens' vinden een vroegtijdig einde. En 
wat dacht u van de drie dagen 'pestilentie' die het gedrag van Koning David over Israël 
afroept? Een straf die stopt bij Jeruzalem. Uit dank brengt de koning een offer op de 
dorsvloer van Aravna (of is het toch Aranjah), of maar liever Arauna? Maar het staat er niet 
voor niets! 
Samuël B bevat ook prachtige poëtische bijdragen. Neem b.v. 2 Samuël 22 - u herkent dit 
waarschijnlijk zonder meer als Psalm 18. 
 
Om het hele verhaal van Koning David af te ronden mogen we natuurlijk het begin van 1 
Koningen niet overslaan. Weliswaar staat boven 2 Samuël 23, 1-7 "Laatste woorden van 
David", maar 1 Koningen 2 vers 10 vertelt dat "David te ruste ging bij zijn vaderen en werd 
begraven in de stad Davids". 
 
Er is gekozen voor 5 middagen om het onderwerp in alle rust te kunnen uitdiepen en ruim 
tijd te hebben voor vragen en discussie. Goed om in groepsverband over de diepte in deze 
verhalen na te denken. Natuurlijk proberen we ons op de grondtekst te oriënteren en van 
daaruit mee te denken. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met 
J. Wesseling, wesseling.j@hetnet.nl 
 
 
                                          
 
 

mailto:wesseling.j@hetnet.nl
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Adieu ‘synagoge-zang vanuit Nieuwerkerk’ 
Mannenkoor sluit 25 jaar feestelijk af met een ‘Avond in joodse stijl’  
 

Mannenkoor Nieuwerkerk maakt zich gereed voor de laatste etappe. Dit najaar 
ondersteunt het nog kerkdiensten in Rotterdam, Barendrecht en Krimpen a/d IJssel. 
Daarna volgt op donderdagavond 18 oktober de officiële afsluiting van ‘25 jaar Zang uit de 
synagoge vanuit Nieuwerkerk’.  
 
Pogingen om tot ‘een doorstart’ te komen gaven geen perspectief. Daarom moest het 
bestuur van het koor besluiten dat de viering van het vijfde lustrum tevens het einde van 
een opmerkelijk tijdperk zal zijn. Aan uitnodigingen bestond geen gebrek. Maar vergrijzing 
speelde het koor parten, terwijl de komst van nieuwe leden uitbleef. 
Het was sowieso een wonder dat het koor onder leiding van Gerard Lange zijn missie 25 jaar 
lang kon volbrengen. Tijdens naar schatting 150 tot 200 bijeenkomsten werden velen in 
contact gebracht met de joodse traditie van waaruit het christendom is voortgekomen. Van 
meet af aan werd het koor gesteund door de joodse gemeenschap.   
 

 
Het koor heeft ook diverse malen mogen zingen voor de joodse 
gemeenschap, zoals hier in de Synagoge van Zutphen in 2008. 

 

Joodse stijl 
Donderdag 18 oktober a.s. 20 uur belooft een verrassende ‘Avond in joodse stijl’ te worden. 
Die vindt plaats in De Lichtkring in Nieuwerkerk. Uiteraard neemt het koor de religieuze zang 
voor zijn rekening. Daarnaast zorgt het trio Wilde Eend (Vilde Katshke) voor de jiddische 
component met een ‘vertelconcert’. Klezmermuziek vormt de omlijsting van een typisch 
joods verhaal, gebracht door verteller/klarinettist Gottfrid van Eck. Ongetwijfeld wordt ook 
‘de zaal’ betrokken bij deze feestelijke afsluiting. 
 
Ondersteuning kerkdiensten 
Nog voor deze afsluiting zal het koor bijdragen aan drie kerkdiensten: 
- Op 23 september 10.30 uur in de Arminiuskerk in Rotterdam. 
- Op 7 oktober 10 uur in de  Triomfatorkerk in Barendrecht (Israëlzondag). 
- Op 14 oktober 10 uur in De Wingerd in Krimpen a/d IJssel (Israëlzondag). 
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Benefietconcert Yonatan Razel in Theater Schiedam 
 
De bekende Joodse zanger en muzikant Yonatan Razel uit Israël komt op dinsdag 9 oktober naar 
Schiedam. Op uitnodiging van Christenen voor Israël verzorgt hij samen met zijn band een exclusief 
optreden in Theater aan de Schie, Stadserf 1.   
 

 
 
Yonatan Razel geldt als één van de meest veelzijdige Joodse muzikanten ter wereld. Hij kreeg vooral 
bekendheid door zijn compositie van Vehi She’amda, een eeuwenoud Joods gebed dat Yonatan op 
sublieme wijze op muziek zette. 
 
Jeruzalem 
Yonatan Razel werd geboren in New York, maar heeft Nederlandse roots. Tegenwoordig woont hij in 
Jeruzalem, waar hij zich dagelijks toewijdt aan Bijbelstudie en muziek. Zijn eigen nummers worden 
gekenmerkt door Bijbelgetrouwe teksten en melancholische melodieën. Daarnaast zingt hij bekende 
Israëlische en Joodse muziek. 
 
Tzahal-band 
Tijdens zijn diensttijd in Israël speelde en componeerde Razel in de Tzahal-band. Sindsdien groeide 
zijn bekendheid als zanger, pianist, cellist, gitarist, componist èn dirigent en behoort hij vandaag tot 
de top van de religieuze muziek in Israël. De drie benefietconcerten die Yonatan Razel in Nederland 
geeft zijn dan ook een unieke belevenis en een bijzondere gebeurtenis in het bruggen bouwen tussen 
joden en christenen. 
 
Aleh 
De opbrengst van deze avonden is voor een organisatie die Yonatan een warm hart toedraagt: Aleh, 
de Israëlische hulporganisatie voor mensen met een meervoudige beperking. 
 
Entreekaarten voor dit unieke evenement kosten €12,50 p.p. Dat is inclusief een consumptie. Het 
concert begint om 19.30 uur, de zaal gaat open vanaf 18.45 uur. 
 
Kaarten kunt u bestellen via: 

• telefoon 033 422 04 04 
(maandag t/m zaterdag van 9.00-22.00 uur) 

• e-mail: concert@cvi.nl 

• website: www.cvi.nl/razel 

mailto:concert@cvi.nl
http://www.cvi.nl/razel
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Herdenking Kristallnacht in Utrecht 
 
In de nacht van 9 op 10 november 1938 was er in Duitsland een georganiseerde pogrom. Op 

vele plaatsen bleef het niet bij die ene nacht. Talloze huizen en winkels werden geplunderd, 

synagogen in brand gestoken, Joden mishandeld, vermoord. De wereld, de kerk, zij keken 

toe. De uitzonderingen daarbij komen juist door hun zeldzaamheid lichtend naar voren. 

Deze herdenking zal plaats vinden op 10 november a.s. bij het Joods monument. Dat staat 

aan de ingang van het Spoorwegmuseum (bij de Maliesingel). 

 

Aanvang 19.00 u.; ongeveer 19.30 u. sluiten we de herdenking af. 

Twee opvallende zaken bij deze herdenking: het is tachtig jaar geleden en het is niet op 

vrijdag, 9 november, de avond waarop de sabbat begint. Je denkt erover na en gedachten 

hebben zo hun eigen dynamiek. 

In het Hebreeuws heeft elke letter een getalswaarde. De getalswaarde van tachtig is de 

letter P. De letter waarmee het woord ‘mond’ begint. Die letter schrijf je in het Hebreeuws 

ongeveer als een open, sprekende mond. Een spreken met kracht, scheppend spreken, Gods 

spreken. Ons spreken zal aan zijn spreken herinneren: midden in de duisternis scheppende 

woorden spreken, woorden van uitzicht en toekomst. Is er wel gesproken? Spreken wij nu, 

dan, als het er op aankomt? Keken en kijken we opzij? 

We herdenken op 10 november, niet op 9 november, en dat in verband met de sabbat. De 

sabbat, de dag die verwijst naar het messiaanse rijk. Dag die niet vertelt hoe ver dat nog is, 

onbereikbaar, maar zich verheugt in de stralen ervan, heden en morgen. Met die dag in de 

rug herdenken we de Kristallnacht, in de ontzetting om wat er gedaan is en wat juist niet, in 

het vertrouwen dat Gods scheppend spreken doorgaat: Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu 

ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? (Jesaja 43: 19a) 
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Studiedag voor predikanten 
 
Woord in uitvoering 
 

Ochtend: Opdracht en aanwezigheid 
In het Jodendom gaat het om de mitswot, de vervulling van de 
Goddelijke opdrachten. Bemiddelt de studie en het doen van de 
mitswot de Sjechina (Goddelijke Aanwezigheid)? Een verkenning 
van de Joodse bronnen. 
Spreker: rabbijn dr. Tzvi Marx, docent Jodendom en betrokken in de 
ontmoeting tussen Joden en christenen; was voorheen verbonden aan 
het Shalom Hartman Institute in Jeruzalem en de stichting Pardes in 
Amsterdam. 

 
 
Middag: In den beginne was het Woord 
Niet alleen het evangelie van Johannes, maar ook uiteenlopende 
andere Joodse bronnen kennen het Woord als (pre-existente) hemelse 
gestalte. Hoe helpen zij de bronnen van de christelijke traditie te 
verstaan? 
Spreker: prof.dr. A. (Dineke) Houtman, bijzonder hoogleraar Judaïca 
met bijzondere aandacht voor de verhouding van Jodendom en 
christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit  

 
Praktische informatie 
Tijd: het programma van de studiedagen begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 
15.30u. 
Locatie: Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV, Nijkerk 
Kosten: €17,50 per studiedag (dit is inclusief lunch). 
 
Aanmelding is verplicht en kan via www.cvi.nl/studiedagen 
Predikanten van de PKN kunnen aan deze studiedagen deelnemen in het kader van het 
studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting per 
studiedag is 4 uur.  
 
                                          
 
Boekbesprekingen 
 
In deze rubriek deze keer een korte aanduiding van enkele boeken die basaal en recent zijn, 
en m.i. van grote betekenis om het jodendom te leren kennen. 
 

Eerst twee basale boeken over de rabbijnse literatuur.  
Dr. J.L. Palache, Inleiding in de Talmoed. Derde druk, Amphora Books, Amstelveen 1980 met 
een ‘ten geleide’ van R.J.Z. Werblowski en een levensbericht over de auteur van M.A. Beek.  
Jehuda Lion Palache behoort tot de meest eminente geleerden op het terrein van Tenakh en 
Rabbijnse geschriften. In dit boekje geeft hij heel fundamentele informatie over de rabbijnse 
geschriften, en legt hij aan de hand voor voorbeelden uit hoe de geschriften zijn opgebouwd 
en wat er in behandeld wordt. Grote christendommelijke misverstanden (het zou in de 

http://www.cvi.nl/studiedagen
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Talmoed gaan om ‘spitsvondigheden en haarkloverijen) worden bloot 
gelegd en met feiten weerlegd. Een citaat (blz. 18): ‘… de Rabbijnen van 
alle eeuwen leggen de nadruk op de gezindheid,de gedachte, de idee die 
het doen bevruchten moet. Niet de formele vervulling van de wet op 
zichzelf, maar de bewuste wil om daardoor in alle omstandigheden des 
levens God te erkennen en te dienen is het, die aan al die vele 
handelingen, die het Jodendom van zijn belijders eist, het karakter van 
ware godsdienst moet geven, en er het stempel van ware vroomkheid op 
drukken.’ (JZ) 
Het boekje van Palache verscheen voor het eerst in 1922; de derde 
herdruk is al weer 38 jaar oud. Hopelijk wordt het nog eens herdrukt.  
 
Van recenter datum, maar ongeveer met dezelfde bedoeling is: 
Rabbijn mr. drs. R. Evers, De echte Tora. De geschiedenis van de Talmoed, Kok, Kampen 
20012 (1998). Aan de hand van voorbeelden, waaronder heel leerzame en humorvolle 
verhalen, laat Rabbijn Evers zien wat de Talmoed is aan de hand van hoe zij is ontstaan. 

 
Nog recenter en zeer basaal is het boek van Lou Evers & Jansje Stodel, 
Jodendom. Een heldere inleiding, Meulenhoff Boekerij, Amsterdam 
2017. Dit boek is ontwikkeld vanaf de eerste druk in 1999. In dit boek 
wordt het joodse leven uitgelegd aan de hand van de feesten, 
gebruiken, riten en symbolen. Op indrukwekkende wijze wordt het 
joodse leven van alle dag getekend vanuit de feesten die door het jaar 
heen worden gevierd. Het boek kreeg in 2017, vlak voordat Lou Evers op 
89 jarige leeftijd overleed, een herdruk van de uitgave van 2011, waarin 
zijn vrouw Jansje Stodel belangrijke bijdragen leverde. Zeer geschikt om 
het joodse leven te leren kennen. (JZ) 

 
Aart Brons, Michael Mulder & Wilma Wolfswinkel, Hoezo Israël? Gespreksstof voor 
bijbelkringen. Boekencntrum Zoetermeer 2016. Dit is een heel eenvoudig boekje waarin 
speciaal voor christenen duidelijk wordt gemaakt wat ieder van het jodendom moet weten, 
en welke misverstanden moeten worden opgeruimd. Aart Brons was van 2011-2017 
Israëlconsulent namens o.a. het Centrum voor Israël Studies. Michael Mulder is docent 
Nieuwe Testament èn Judaïca aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Wilma 
Wolfswinkel is diaconaal consulent. (JZ) 
 
Rabbijn Leo Baeck, Het evangelie is Joods, uit het Duits vertaald door Pieter Oussoren, met 
een inleiding van Dr. Hans Schravensande, Skandalon, Vugt 2011.  
Leo Back was een bijzonder mens met een heel bijzondere rol in het Duitsland van de 
dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw. Hij was één van degenen die oog had voor 
het Nieuwe Testament als joods geschrift. Het hier vertaalde geschrift verscheen in 1938 als 
Das Evangelium als Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte. Baeck staat bekend als 
verdediger van het jodendom. Hij ziet het evangelie als midrasj: uitleg van de traditie zoals 
die ook al in de Hebreeuwse bijbel doorwerkt. Baeck is gevangen geweest in Theresienstadt 
en heeft de oorlog overleefd. Na de oorlog vertrok hij naar Londen en doceerde in Engeland 
en in de Verenigde Staten. Hij leefde van 1873-1956. JZ) 
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Sjoel Brielle doet mee aan Actie Warm Hart van de NCRV 
De NCRV geeft elk jaar een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier 
bijdragen aan een warme zorgzame samenleving. 
Donateurs die de digitale nieuwsbrief ontvangen weten het al. De regiobladen hebben er 
over geschreven. Velen hebben op ons gestemd, maar om een mooi bedrag binnen te halen 
kunnen we niet zonder u. 
De Sjoel is genomineerd, maar U bepaald welk doel 10.000 euro krijgt. 
 
De Sjoel heeft uw stem heel hard nodig en daarom ook in deze Nieuwsbrief het dringende 
verzoek om ons uw stem te geven. Dit kan op: www.ncrv.nl/geven/stichting-behoud-
synagoge-brielle 
 
Na het stemmen krijgt u een mailtje met de vraag uw stem te bevestigen. Zonder 
bevestiging is uw stem helaas niet geldig. Alvast bedankt voor uw steun. U kunt nog 
stemmen tot 27 september. 
 
 
 
                                          
 

 

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). 
 
 
                                          
                                                          
 

                                                             Interessante websites                                                                                         
 

www.appelkerkenisrael.nl   www.nswas.nl 
www.stichtingpardes.nl    katholiekeraadjodendom.nl/ 
www.genootschap-nederland-israel.nl  dijksynagoge.nl 
www.sjoelbrielle.nl    www.ojec.org 
www.nesammim.nl    www.cjo.nl 
www.chabad.org    www.synagogedelft.nl 
www.dagvanhetjodendom.nl   www.rimononderwijs.nl/ 
www.centrumvoorisraelstudies.nl  www.givat-haviva.nl 
www.joods-christelijke-dialoog.nl  www.rabbisacks.org 
www.joodserfgoeddenhaag.nl   www.jehoedaservices.com 
www.loods24rotterdam.nl   www.holocaustnamenmonument.nl 
www.jodendom-online.nl   www.jonet.nl 
www.pkn.nl/kerkenisrael   www.kerkenisrael.nl 
www.kerkenisraelnoord.nl   www.kerkenisrael-nwveluwe.nl 
www.sefaria.org/texts    parabelproject.nl 
                                                       

                                                                                          
              webwinkels voor Israëlische en Joods religieuze producten 
  giftshop.wizo.nl 

www.shalomvoorisrael.nl 
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