
 

 

Dag van het Jodendom zondagmiddag 16 januari 2022 

 

Waar? Eygelshoven. 

Tijd?  Inloop vanaf 14 uur.  

Dan vanaf 14.30 uur welkom en lezing door pastoor M.Heemels. Koffie en 

gelegenheid tot vragen stellen en uitwisseling. 

Slot: rond 16.30 uur. 

 

Thema? ‘Judit spreekt tot de verbeelding’ -haar verhaal uitgebeeld. 

Je bent een Joodse vrouw, en je naam betekent dat ook: Judit=Joodse. Je bent de weduwe van 

ene Manasse, en je woont in het mythische Baituloua (Bet-Eloha, huis Gods?). Je bent 

symbool van een Joodse rest die woont in het heilige land, maar alles wordt bedreigd: door 

Nineve, de Assyriërs en koning Nebukadnessar. Zal Israëls God hier helpen? En kan één 

vrouw iets doen? God handelt door haar zoals hij heeft gehandeld door Debora en Ester. 

 

Haar boek staat in de katholieke bijbel, maar niet in de Joodse bijbel, evenmin als in de 

protestantse bijbel. Haar boek is het minst gelezen boek in de katholieke liturgie, welgeteld 0 

keer in week- of zondagsmis. Jammer!  

 

Want: zij verdient het gezien te worden! Het boek beschrijft de strijd van het kleine Israël, 

geroepen om in de grote volkerenwereld de eer van de Ene hoog te houden. Judit laat zien dat 

één mens, die bereid is actie te ondernemen, de geschiedenis kan veranderen. Ze neemt het 

heft in eigen handen (wel heel letterlijk!). Ze laat zien dat ook wij moedig kunnen zijn en 

onszelf daarmee kunnen verbazen. Judit is een voorbeeld van de verborgen kracht die schuilt 

in onszelf.  

 

Langzaamaan werd Judit herontdekt. In de kunst, van Caravaggio tot Klimt,  van Mozart tot 

William Schuman. Judit was onderwerp van een van de eerste films (1914).  

In het Jodendom heroverde Judit een plaats binnen (de gebruiken van) het feest van 

Chanukkah. Kortom: genoeg gespreksstof rondom een markant verhaal.  

Hopende u te ontmoeten op de Dag van het Jodendom, 

 

Pastoor Marc Heemels en de Resonansgroep Bisdom Roermond 

 



 

 

Coronamaatregelen en locatie. 

Vanwege de geldende beperkingen kiezen we voor een ruime kerk waar de 1 1/2 meter afstand is gewaarborgd. 

De kerk zal verwarmd worden, maar het is toch goed rekening te houden met een iets koudere temperatuur. 

Wij verwachten natuurlijk dat u thuisblijft bij klachten. 

Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. U draagt het mondkapje minstens tot aan uw plaats. 

 

De lezing binnen het kader van de Dag van het Jodendom vindt plaats te Eygelshoven in de ‘grote kerk’ 

(parochiekerk) aan de St.Janstraat. (navigatie: Sint Janstraat 1, dan ziet u de kerk wel liggen). Dus niet in de 

‘oude kerk’ aan de markt! 

 

Parkeergelegenheid bij deze kerk: 

Op enkele minuten loopafstand: 

Markt Eygelshoven (navigatie Veldhofstraat 19). Vanuit de markt ziet u het oude kerkje liggen. Daar is de lezing 

niet. U steekt de Veldhofstraat over, loopt naar de Jumbo. Daar ziet u aan het einde van de straat (Portbeemden) 

de kerk liggen. Ingang is aan de linker ZIJkant. 

 

Of: 

Rimburgerweg 1 Eygelshoven (NB Eygelshoven -Kerkrade, níet Rimburgerweg Landgraaf). Tegenover de 

begraafplaats is parkeergelegenheid. U loopt onder het spoortunneltje door en dan linksaf. Ingang is aan de 

linker ZIJkant. 

 

Trein: er zijn twee stations in Eygelshoven. Kies voor Eygelshoven Markt. Het ander station is heel ver weg. 

Via Maastricht of Roermond naar Heerlen. Vanuit Heerlen gaat een trein naar Eygelshoven Markt, aankomst 7 

minuten voor het hele uur.  

Loop richting centrum (markt). De locatie is niet het oude kerkje aan de markt. 

Veldhofstraat volgen tot aan Jumbo aan uw linkerhand. Dan linksafslaan. Ingang kerk linkerZIJkant.  

 

Terug: 

5 minuten over het hele en halve uur gaat de trein via Landgraaf-Heerlen naar Maastricht. 

 

Bijdrage: 

Vrijwillige bijdrage (vanwege stookkosten en koffie). 

 

Aanmelding: 

Voor 10 januari via email mevrouw Lux: 

g.lux@bisdom-roermond.nl 

 




