
 

 

Dagprogramma Landelijke dag 28 november 2022 in de Mattheüskerk te Utrecht 
 
10.00 – 10.30 uur: Inloop met koffie/thee 
10.30     uur :   Opening 
10.40  - 11.10 uur : Lezing door dr. Gert van Klinken, universitair docent kerkgeschiedenis 

PThU, Amsterdam:  
Inleiding in de thematiek van de dag m.n. over de nieuwe relatie van de 
kerk met het jodendom vanaf 1946 (ICI) en de plaatsbepaling van de 
kerk(en) w.b. het ‘gesprek’ met de Joodse gemeenschap en de 
bestrijding van het antisemitisme tot en met de Kristallnachtherdenking 
op 8 november 2020 en genoemde ‘Verklaring Erkenning en 
Verantwoordelijkheid’ van de PKN. 

11.10 – 11.20 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen  
11.20 – 11.50 uur : Lezing door dr. Eeuwout Klootwijk, wetenschappelijk 

beleidsmedewerker voor Kerk en Israël/Joods-christelijke relaties bij de 
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland:  
De Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid (de schuldbelijdenis): 
de totstandkoming, de opbouw, en het vervolg. 

11.50 – 12.00 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen  
12.00 – 12.30 uur : Lezing door ds. Koos Snaterse, voorzitter Prot. Raad voor Kerk en 

Israël: Wat gebeurt er concreet met de brochure Onopgeefbaar 
verbonden? Hoe kan deze gebruikt worden en zijn er al resultaten? 

12.30 – 12.40 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen.  
12.40 – 13.30 uur : Lunch 
13.30 – 14.00 uur :  Lezing door Dr. Tom Fürstenberg, voorzitter en chazan van Beth 

Shoshanna in Raalte n.a.v. de laatste zin uit de Verklaring van 
schuldbelijdenis: 
"(...) een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder 
andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme. 
(...)" 

14.00 – 14.10 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen    
14.10 – 15.20 uur : Plenair gesprek over de vraag: Hoe kunnen we in onze eigen 

omgeving concreet opkomen voor Israël en tegen Jodenhaat? 
Aanbevelingen voor de Protestantse Raad en het moderamen van de 
PKN 

15.20 – 15.30 uur: Sluiting 
 
Aanmelden kan door: 
1. bovenstaand bedrag over te maken op rekeningnummer NL 98 INGB 0009553726 t.n.v. 
Platform Appèl Kerk en Israël te Nieuw-Vennep met vermelding Landelijke Dag 2022.  
U bent ingeschreven als wij het inschrijfgeld ontvangen hebben, 
2. een e-mail te sturen naar info@appelkerkenisrael.nl en daarin het aantal aanmeldingen 
aan te geven, 
3. een sms te sturen of te bellen naar het tel.nr.: 06-21890884  
 
Route: 
https://goo.gl/maps/8WwYW6FCB5dNQNYG6   
 
Per openbaar vervoer 
Utrecht CS, busstation Jaarbeurszijde, perron D3, U-OV bus 7, uitstappen halte 
Beethovenlaan, 2 minuten lopen naar de kerk. 
De kerk bevindt zich achter het Dienstencentrum van de PKN. 
Zie de link hierboven. 
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