OJEC-weekeind Leren en Vierenweekend vrijdag en zaterdag 3 en 4 maart 2017.
Het OJEC is het overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland. Al sinds 1982 stelt deze
stichting zich ten doel om de dialoog en de actieve samenwerking tussen joden en christenen in
Nederland te bevorderen. Het Verbond is in deze organisatie vertegenwoordigd in de persoon van Elja

Schwarz.
Het thema van het 33ste (!) weekend zal zijn: Rechtvaardiging. In beide religies komt thema aan de
orde. De centrale vraag zal zijn:’hoe sta ik voor de Eeuwige?’Hoe houdt de Eeuwige het met mij uit?’
Het zal gaan over de verhouding waarin Joden en christenen staan tot hun G’d. Zonde en vergeving,
genade, geloof en vertrouwen zijn daarbij sleutelbegrippen. Welke rol spelen zij in beide religies en
op welke wijze kunnen wij daarover met elkaar in gesprek gaan. Wij willen daarbij losjes aanknopen
bij de herdenking van 500 jaar reformatie. Het zal niet een weekend zijn waarbij daar de nadruk
opligt maar om een wezenlijk aspect van het leven de G”D van Israël dat ook in de voortgaande
traditie van de reformatie een aangelegen punt is.
Sprekers zijn van Joodse zijde Dr. Rob Cassuto, verbonden aan stichting Pardes, en dhr. Vogel,
verbonden en actief in de Moesar beweging. Van christelijke zijde prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer,
hoogleraar Bijbelse Theologie op de Miskotte/Breukelman leerstoel en universitair hoofddocent
dogmengeschiedenis aan de Protestantse Universiteit.
Vrijdagavond wordt er gelernd met dr. Leo Mock.
Er wordt dit weekeind ook stilgestaan bij het overlijden van Bloeme Evers.
Kinderprogramma o.l.v. Sarai Mock.
Plaats Mennorode conferentieoord, Apeldoornseweg 185, te Elspeet.
Prijs 145, -- voor volwassenen, 75, -- voor studenten en kinderen, 55, -- voor daggasten.
Eten uitsluitend vegetarisch. Koosjer eten mogelijk bij opgave vermelden.
Rekeningnummer betaling: IBAN: 10 NINGB 000 5289250
Aanmelden bij Petra van Schelven- van de Wetering, 0252-676266 renevendewetering@planet.nl
Informatie: Coen Constandse coenconstandse@hotmail.com (06-34599263).

