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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.

Dag van het Jodendom

Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, op of rond
17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is er speciale
aandacht voor het thema: ‘ledor wador – doorgeven van de traditie’.

Thema ‘Doorgeven van de Traditie’

In onze huidige, seculiere samenleving is het leven met en het
doorgeven van de (geloofs)traditie geen vanzelfsprekendheid
meer. Dat geldt voor alle generaties. Echter, mensen blijven behoefte hebben aan rituelen bij belangrijke momenten in het leven.
Daarbij stellen zij zich vragen rondom hun identiteit en herkomst.
Kunnen we op onze zoektocht open blijven staan voor een kritische beschouwing? En hoe kunnen we door vernieuwing inhoud
en betekenis geven aan de traditie in ons leven? M.a.w. het doorgeven van de traditie blijft dus op een bepaalde manier van belang.

Studiemiddag

Als aanzet tot nadenken en discussie hierover organiseert het Bisdom
Groningen-Leeuwarden op zondag 21 januari 2017 een studiemiddag
in de Synagoge Groningen.
Sprekers zijn Mgr. dr. Ron van den Hout, bisschop van GroningenLeeuwarden en Prof. dr. Herman van Praag, emeritus hoogleraar
Psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine in New York.
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wij hopen van harte u op 21 januari te mogen begroeten.

PROGRAMMA

14.30 – 15.00 uur
15.00 – 15.05 uur
15.05 - 15.40 uur
15.40 - 15.45 uur
15.45 - 16.20 uur
16.20 - 16.35 uur
			
16.35 - 17.00 uur
17.00 uur 		

Ontvangst met koffie of thee
Begroeting en openingswoord
Inleiding Prof. dr. Herman van Praag
Muzikaal intermezzo
Inleiding Mgr. dr. Ron van den Hout
Gelegenheid tot het stellen van vrgen 		
aan beide sprekers
Napraten met een drankje of sapje
Sluiting

In verband met de praktische organisatie en voorbereidingen op deze
dag 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

