Leerdag ‘joods Amsterdam’
Een kennismaking met de cultuur, de godsdienst, de gebruiken
en de handel en wandel van de joodse gemeenschap in
Amsterdam. Natuurlijk wordt er veel geleerd in Leerhuizen en
op allerlei groepen en kringen in kerkelijke gemeentes en elders.
Maar ook het oog wil wat. Een dagje joods Amsterdam biedt een
uitstekende mogelijkheid om op een heel andere manier kennis
te maken met het Jodendom van waaruit het christendom ruim
2000 jaar geleden ontstond. Natuurlijk is dat deels ook het
verhaal van de ruim 100.000 Nederlandse joden, die de Sjoa niet
hebben overleefd. Tijdens de wandeling door de oude joodse
buurt die eindigt in de Hollandse Schouwburg horen en zien we
iets van dat verhaal. Maar er is ook vandaag levend Jodendom,
in Amsterdam en in de provincie. Een bezoek aan de Portugese
synagoge en het prachtige Joods Historisch Museum laat iets
zien van hoe joodse mensen leven, van de wieg tot het graf.
Programma
09:00 - uur
09:30 - uur
11:00 - uur
12:00 - uur
13:00 – uur
13:30 - uur
14:30 - uur
15:30 - uur
16:00 - uur

Verzamelen en eventueel koffie of thee met koek in uw eigen verenigingsgebouw
Vertrek per bus of openbaar vervoer vanuit uw woonplaats of gemeente naar Amsterdam
Bezoek aan de Portugees Israëlitische Synagoge
Wandeling door de voormalige joodse wijk van Amsterdam
Rondleiding Hollandse Schouwburg
Lunch in het museum café van het Joods Historisch museum en tijdens deze lunch een
inleiding over het Joods Historisch Museum
Bezoek Joods Historisch Museum
Koffie of thee
Vertrek vanuit Amsterdam naar uw woonplaats of gemeente
De hele dag staat onder de deskundige leiding van een gidsbegeleider van Makor Reizen. De lunch wordt gebruikt in het
koosjere restaurant van het Joods Historisch Museum.
Een leerdag ‘joods Amsterdam’ is een uitstekende voorbereiding
wanneer u voornemens bent om u meer te verdiepen in de joodse
riten en gebruiken, maar ook als u plannen heeft om een reis te
maken naar Israël of één van onze andere bestemmingslanden waar
het jodendom wordt uitgelicht.

Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan voor uw groep of
gezelschap
Met vriendelijk groet,
Het MAKOR TEAM

