
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Meer informatie over alle activiteiten van de commissies 
Vorming + Toerusting vind u op de webpagina’s:  

 

 
https://www.exoduskerk.nl/vorming_en_toerusting 

 
https://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-

toerusting/programma 

 
https://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-

toerusting/kerk-en-israel 
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Dagtocht Joods Antwerpen 
Wie in Antwerpen rondwandelt, ziet steevast 

orthodoxe joden - herkenbaar aan hun traditionele 

kledij voorbijkomen. Maar wie zijn ze? Hoe leven 
ze? Wat geloven ze? Ga op donderdag 10 

oktober mee en ontdek meer over de joodse 
gemeenschap in Antwerpen! 
 

Joods Antwerpen is voor sommigen bijna een 

synoniem voor de diamantbuurt. Toch is de 

diamanthandel nu vooral in handen van Indische 
zakenlieden; een groot deel van de joodse 

gemeenschap is er niet meer in actief. Dat was eind 
19e eeuw wel anders, toen joodse immigranten in 

deze stad een goed heenkomen zochten voor de 

pogroms in Midden-Europa. Velen van hen vonden 
werk in de diamantindustrie, wat rijkdom met zich 

meebracht. Tegenwoordig leven echter nogal wat 
joodse gezinnen in armoede, wat vooral komt door 

de grootte ervan; bij chassidische joden zijn 
gezinnen met meer dan tien kinderen 

veelvoorkomend. Rijkere – seculiere - joden zijn 

naar de buitenwijken van Antwerpen verhuisd. Al 
met al wonen er zo'n 20.000 joden in Antwerpen. 
 

Orthodox joods Antwerpen is weliswaar zichtbaar, 

maar het is ook een gesloten wereld waar oude 
tradities met zorg in stand worden gehouden. Zo 

kan het gebeuren dat een sofeer, in een klein 

kantoortje boven een winkel, religieuze teksten 
kopieert met een veer van een koosjere vogel. 

In Antwerpen zijn er maar liefst zo'n dertig 
synagogen. Joodse mannen brengen uren door in 

hun gebedshuis om te studeren en discussies te 

voeren over religieuze teksten. De twee 
belangrijkste gemeenten zijn de Israëlitische 

gemeente Schomre Hadass en de Israëlitische 
orthodoxe gemeente Machzike Hadas. Tijdens de 

dagtocht brengt u uiteraard een bezoek aan een 
synagoge. U bezoekt verder, onder deskundige 

leiding van een joodse gids, het Diamantkwartier en 

de joodse buurt. Daar zijn volop (koosjere) winkels, 
van bont tot boeken, van horloges tot herenkleding, 

van slagerijen tot snoep. Verder zijn er heel wat 
familiebedrijfjes, zoals hoedenmakerijen en bakkers. 

Ook koosjere restaurants ontbreken niet in deze buurt. In 
één daarvan geniet u van een driegangen lunch. Tijdens de 

maaltijd krijgt u een boeiende uitleg over de joodse 

spijswetten.  
 

Programma: 
08.30 u Vertrek per bus vanaf de Staver in Middelharnis. 

10.00 u Welkomstkoffie, kennismaking met de gids in 
het Antwerpen in het Century Hotel aan de 

Pelikaanstraat nummer 20 of in het Centraal 

Station. 
11.00 u Bezoek aan een synagoge – kennismaking met 

de cultuur, de godsdienst, de gebruiken, de 
handel en wandel van de joodse gemeenschap. 

13.00 u Uitgebreide koosjere maaltijd volgens de joodse 

religieuze voorschriften bereid. 
14.30 u Bezoek aan het stadspark en het 

diamantkwartier. 
16.00 u Aanvang terugreis bij het Centraal Station naar 

Middelharnis. 
 

Deze dagtocht wordt georganiseerd door de commissies 
Vorming + Toerusting van de Emmaüskerk te Middelharnis 

en van de Exoduskerk te Sommelsdijk. De hele dag staat 

onder leiding van joodse gidsen. De prijs is € 72,50 per 
persoon (inclusief busreis, koffie, thee, lunch, frisdrank, 

entreeprijzen en gids). U moet rekening houden met 
wandelafstanden. Als u gebruik maakt van een rollator of 

slecht er been bent dan deze dagtocht helaas niet geschikt.  
 

Opgave en betaling voor donderdag 26 september via   

dagtocht@emmauskerkmiddelharnis.nl of per telefoon   
0187 - 64 24 19 / 06 - 39 79 87 47. Betaling van de kosten    

€ 72,50 p/p graag z.s.m. overmaken op: 
NL48 RABO 0352 2026 02  t.n.v. P. de Munck  met 

vermelding van Antwerpen. Uw aanmelding is definitief na 

ontvangst van uw betaling. Als bij afmelding uw plaats niet 
ingenomen kan worden door iemand anders is restitutie 

helaas niet mogelijk. Dit in verband met financiële 
verplichtingen onzerzijds. 
 

Synagogedienst 

De mogelijkheid om nu een synagogedienst bij te wonen in 

Nederland zijn beperkt. Daarom organiseert rabbijn 
Tamarah Benima in plaatsen waar belangstelling is een 

opensynagogedienst waar iedereen welkom is.  De 
synagogedienst zal zijn op vrijdagavond 17 

januari in de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 

te Middelharnis. De open-synagogedienst is 
hetzelfde als een vrijdagavonddienst in de 

synagoge: met gebeden, gezangen, derasja (preek), 
gebed voor overledenen, etc. Het wordt de 

aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te 

zingen. Hoewel veel van de dienst in het Hebreeuws 
zal zijn is kennis van het Hebreeuws niet nodig. 

Toegang is vrij, vrijwillige bijdrage. 
 

De opzet van de avond: 
19.00 u: Inloop met lekkernijen 

19.30 u: Kabbalat Sjabbat-dienst 

20.30 u: Kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, 
wijn en brood, en met lekkernijen en gezelligheid 
 

Graag willen we vooraf en wel uiterlijk woensdag 

9 januari weten wie dit mee wil maken, want er is 
een maximum aan het aantal belangstellenden dat 

deze dienst mee kan maken. Opgave via: 
synagogedienst@emmauskerkmiddelharnis.nl of per 

telefoon 06 - 49 64 27 92.  
 

De open-synagogedienst wordt georganiseerd door 

de commissies Vorming + Toerusting van de 
Emmaüskerk te Middelharnis en van de Exoduskerk 

te Sommelsdijk. 
 

Viering van een sedermaaltijd (Pascha) voor 

christenen 
Het houden van een sedermaaltijd blijkt een goede 

voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten op 
donderdag 26 maart om 20.00 uur met elkaar 

volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de 
Paschamaaltijd. We hebben niet echt een maaltijd 

om onze honger te stillen. We volgen alleen de z.g. 

Haggada (vertelling) en krijgen uitleg bij en nuttigen 
soms de symbolische ingrediënten. Vanzelf zijn daar 

ook (weinig) kosten aan verbonden. Een vrijwillige 
bijdrage word gevraagd. 

Graag opgeven voor woensdag 18 maart via 

predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl maar kan 
ook per telefoon: 0187 - 48 29 44. 


