Landelijke Ontmoetingsdag voor Kerk en Israël
op 18 maart 2019
Daar leren ze wat…
Wat leren onze predikanten in spé aan de PThU op het gebied van
Jodendom en Kerk en Israël en wat zouden ze moeten leren?
Georganiseerd door Kerk en Israël van de Protestantse Kerk i.s.m. de Stichting Judaïstiek en de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Programma
10.00 uur

Koffie / thee staat klaar

10.30 uur

Welkom door Eeuwout Klootwijk

10.35 uur

Dick Pruiksma praat ons bij over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Kerk en
Israël

11.00 uur

Dineke Houtman: “Daar leren ze wat…”: Inleiding over het onderwijs in Hebreeuws,
Jodendom en Kerk en Israël gerelateerde vakken: problemen, kansen en uitdagingen

11.30 uur

Eerste reactie door Leo Mock

11.45 uur

Gelegenheid voor vragen en gesprek o.l.v. Reinier Gosker

12.30 uur

LUNCH - Tijdens de lunch is een boekentafel aanwezig van Boekhandel Kirchner

13.15 uur

Minicolleges 1 ronde

14.00 uur

PAUZE

14.15 uur

Minicolleges 2 ronde

15.10 uur

Afsluitende viering in de kapel door ds. Koos Snaterse

e

e

Rond 15.30 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten / na te praten onder het genot van een glaasje fris.

Minicolleges
1. “Joodse geschiedenis in Nederland” door Gert van Klinken
2. “Bijbel in beweging: De Bijbel en de Dode Zeerollen” door Bärry Hartog
3. ”Marquardt’s visie op Israël” door Rinse Reeling Brouwer
4. “Inzet nieuwe media in het onderwijs” door Lieve Teugels

De dag staat open voor alle belangstellenden

Praktische informatie
Adres
De dag wordt gehouden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE te Utrecht
Bereikbaar
De route is te vinden via de site van: www.protestantsekerk.nl of via www.9292.nl of een routeplanner.

Kosten
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden vóór 11 maart 2019 bij Marjo Runia: m.runia@pkn.nl.

Wij stellen uw komst zeer op prijs.
Floor Barnhoorn namens de Protestantse Kerk in Nederland, afd. Kerk en Israël
Dineke Houtman namens de Stichting Judaïstiek en de PThU
Reinier Gosker namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël

