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Dr. Liesbeth Hoeven (manager en senior onderzoeker Tilburg University):
OORLOG IS GEEN KEUZE, VERZET WEL
Zondag 28 januari 14.00 uur.

Het Tilburg Cobbenhagen Center is een gedenkproject gestart waarin de 22
studenten die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de anoni-
miteit worden gehaald, een naam en een gezicht krijgen. Aan de hand van
het verhaal van één Tilburgse student die tijdens de Tweede Wereldoorlog is
omgekomen na verblijf in verschillende concentratie- en werkkampen,
vertelt Liesbeth Hoeven over de kracht van het kleine verhaal in het
herdenken.
In een multimediale manier van vertellen, wisselt zij historische feiten af
met belevingsgerichte informatie zoals authentieke foto's en filmpjes en
citaten uit brieven en dagboeken. Zo laat zij zien in welke situatie Tilburgse
studenten – jonge mensen, in de kracht van hun leven – tijdens de oorlog
terecht zijn gekomen en wat dit voor hen betekende.
Naar aanleiding van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Herman Teerhöfer (geestelijk verzorger en theoloog, Stichting De Wever):
OVERLEVENDEN UIT AUSCHWITZ
Zondag 25 februari 14.00 uur.

Multimedia-presentatie van een indrukwekkend interviewproject met tiental-
len Auschwitz-overlevenden uit diverse landen. In de presentatie vertelt hij
over de interviews en gaat hij in op de vraag waaruit mensen kracht putten
in dergelijke extreme omstandigheden.
Aan de hand van korte fragmenten uit de interviews licht Herman Teerhöfer
toe hoe zij zich staande hebben gehouden in Auschwitz, kamp Westerbork
en Kamp Vught, levend tussen hoop en vrees. Hoe hebben mensen kunnen
overleven en waar hebben overlevenden kracht uit geput? Hoe hebben zij
steun gehad aan hun geloof? Hoe hebben zij ondanks vele verlieservaringen
en trauma’s zin gegeven aan hun leven na de oorlog?
Meer informatie: www.teerhofer.nl.
Naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking.

ACTIVITEITEN ROND DE TENTOONSTELLING

RONDLEIDINGEN
Elke woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur. Gratis.
Groepen op afspraak, mail naar: info@parochiedegoedeherder.nl.

WANDEL- EN FIETSROUTES.
Wandelroute langs ‘struikelstenen’ in Tilburg.
Helga Deen Fietsroute door Tilburg.
Kijk voor de routes op: www.raadvankerkentilburg.nl.

ZANG- EN INSPIRATIEMIDDAG.
Op zondag 21 januari geeft chazan (voorzanger) Gilad Nezer (bas) zijn
medewerking aan de liturgie om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk,
Vierwindenlaan 9-11, Tilburg.
Op diezelfde dag van 14.00-16.00 uur geeft hij een Zang- en inspiratiemid-
dag over het zingen van psalmen in Studentenkerk Maranatha,
Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg.

BOMEN PLANTEN. Vertegenwoordigers van de kerk en de joodse gemeen-
schap planten rond woensdag 31 januari (Toe Biesjwat - het joodse
Bomenfeest) elk een boom op een passende locatie in Tilburg.

Alle actuele informatie over de tentoonstelling en de activiteiten
vindt u op:
www.raadvankerkentilburg.nl

De tentoonstelling is een initiatief van de Raad van Kerken Tilburg.

MET NIEUWE OGEN
Verhalen over joden en christenen in Tilburg.

Van 14 januari tot en met 28 februari 2018.
Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein 10, Tilburg.

Openingstijden van de bibliotheek: zondag: 13.00 - 17.00 uur,
maandag tot en met vrijdag 9.00 - 21.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur.
Gratis toegang.

ACTIVITEITEN ROND DE TENTOONSTELLING

TWEE LEZINGEN in de Bibliotheek Tilburg Centrum.
Georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg i.s.m de
Bibliotheek Tilburg Centrum.
Entree € 7,50, u kunt betalen aan de zaal.
Aanmelden wordt aanbevolen: info@parochiedegoedeherder.nl.



Van 14 januari tot en met 28 februari
2018 wordt in de expositieruimte van
de Bibliotheek Tilburg Centrum een
tentoonstelling gepresenteerd onder de
titel: 'Met Nieuwe Ogen - verhalen over
joden en christenen in Tilburg’.

ONTWIJKEN EN ONTMOETEN

Joden werden oorspronkelijk gezien als
vreemdelingen uit een ander land.
Ondanks dat ze officieel door de kerk
werden verguisd, hebben zij zich in een
periode van 250 jaar een plaats in de
Tilburgse samenleving verworven: jaren
van ontwijken en ontmoeten.
Pas na de Tweede Wereldoorlog
ontstond bij christenen het inzicht dat
de band met joden onverbrekelijk is.

Dat besef leidt in onze dagen tot de
noodzaak om 'met nieuwe ogen' te
kijken naar onszelf, naar de geschiede-
nis en naar elkaar.

JODEN EN CHRISTENEN

Ondanks grote culturele verschillen
blijkt er veel verwantschap tussen
joden en christenen, met name op
religieus gebied. Het christendom is
immers ontstaan als een beweging
binnen het jodendom. Jezus, zijn leer-
lingen en hun eerste volgelingen waren
joden en leefden als joden.

Aanleiding voor de tentoonstelling is
de jaarlijkse Dag van het Jodendom die
op 17 januari in de katholieke kerk
wordt gevierd.

MET NIEUWE OGEN

TWAALF PORTRETTEN

Aan de hand van voorwerpen,
teksten, documenten, foto's en films
zijn twaalf 'portretten' te zien.
Deze portretreeks begint bij Levi David
Hartog, de eerste jood in Tilburg. Hij
kreeg in februari 1767 ondanks alle
denkbare tegenwerking uiteindelijk pas
na tussenkomst van de Staten-Generaal

toestemming om zich in de stad te
vestigen.
Daarnaast zijn o.a. de portretten te
zien van het gezin Löb (joodse katho-
lieken), Helga Deen (slachtoffer van
Jodenvervolging) en van Jef van
Bebber (verzetsman in de Tweede
Wereldoorlog).
De serie besluit met het 'portret' van
de Liberaal Joodse Gemeente Brabant.
Een en ander wordt ingebed in
enkele algemene, verklarende items.

BOEK ‘MET NIEUWE OGEN’

Bij de tentoonstelling verschijnt een
boek dat voor € 11,00 verkrijgbaar is
bij boekhandels in Tilburg.
Hierin wordt dieper ingegaan op de
achtergronden van de verschillende
portretten.

Verhalen over joden en christenen in Tilburg

De synagoge aan de Willem II straat in Tilburg.

Paus Franciscus ont-
moette in 2015 zijn
oude vriend rabbi
Abraham Skorka.


