
TradiTie & Vernieuwing

dag Van heT Jodendom

21 Januari 2018

Locatie
Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, Groningen

De Synagoge ligt op loopafstand van NS-station Groningen 
en het Busstation. Over de Museumbrug loopt u rechtdoor de 
Folkingestraat in.

In Groningen geldt ook op zondag betaald parkeren.

BeVriJding & VriJheid

dag Van heT Jodendom

19 Januari 2020



Dag van het Jodendom
Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, 
evenals in vele andere Europese landen, rond 17 januari de Dag van 
het Jodendom gehouden. Dit jaar is het thema: Bevrijding & Vrijheid.

Thema Bevrijding & Vrijheid 
Met de keuze voor dit thema haken de bisschoppen aan bij het feit 
dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd werd van de tirannie van 
onderdrukking en racisme door de nazi’s. We vieren  De Bevrijding 
en zijn ons bewust van onze verworven vrijheid. Nu, 75 jaar na 
dato, willen we ons de vraag stellen wat er van deze verworven vrij-
heid terechtgekomen is. Heeft De Bevrijding ook  werkelijk vrijheid 
opgeleverd? En wat betekent deze vrijheid dan in een samenleving 
waar individualisme en secularisatie overheersende bewegingen 
zijn geworden? Steeds minder mensen voelen zich betrokken bij een 
geloofsgemeenschap. Recreatieve activiteiten gaan vóór kerk- of 
synagogebezoek of men kiest voor religieus extremisme. De 24/7-eco-
nomie en de digitale wereld maken dat onze ‘vrijheid’ steeds verder 
onder druk komt te staan, met keuzestress en een burnout tot gevolg. 
Op de Dag van het Jodendom willen we ons verdiepen in de vraag 
wat vrijheid heden ten dage nog betekent en dan met name van-
uit de Joodse traditie en vanuit de Kerk. Hoe interpreteren Kerk 
en Synagoge het begrip vrijheid en wat zouden zij eventueel kun-
nen bijdragen aan een actualisering van het begrip vrijheid? 

Studiemiddag
Als aanzet tot nadenken en discussie hierover organiseert het Bis-
dom Groningen-Leeuwarden op zondag 19 januari 2020 een studie-
middag in de Synagoge Groningen. 
Sprekers zijn: Prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oos-
ten Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen; lid KNAW en Dr. 
Joke Brinkhof, exegeet; namens de R.K. Kerk lid algemeen bestuur 
OJEC (Overlegorgaan Joden En Christenen)

PROGRAMMA

14.30 – 15.00 uur Ontvangst met koffie of thee
15.00 – 15.05 uur Begroeting en openingswoord 
15.05 -  15.40 uur Prof. dr. Wout van Bekkum  “Vrijheid in  
   Verbondenheid: Joodse traditie en de  
   omgang met vrijheid.”
15.40 -  15.50 uur Intermezzo
15.50 -  16.25 uur Dr. Joke Brinkhof  “LeVen naar Vrijheid  
   toe: Beelden in Schriftverhalen.“
16.25 -  16.40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen   
   aan beide sprekers
16.40 -  17.00 uur Napraten met een drankje of sapje
17.00 uur   Sluiting

Wij hopen van harte u op 19 januari te mogen begroeten.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. In verband met de praktische organisatie vragen wij u 
zich z.s.m. aan te melden bij: 

Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden, 
t.a.v. mw. Lisette Winter, Ubbo Emmiussingel 79, 
9711 BG Groningen, tel. 050-4065888 
of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl


