Een bijzondere reis naar Polen
19 - 23 mei 2019

Als ik aan Polen denk dan denk ik aan het dramatische moment dat ik daar in een barak in Polen op de lijst
van Yad Vashem de naam van mijn grootvader zag staan wiens jaartijd onze familie altijd op Rosj Hasjana
herdenkt. Het was een moment van heftige emotie, alsof de grond onder mij inzakte, maar ook een
absoluut waardevol en intens betekenisvol moment.
Polen is een land dat voor altijd in het geheugen gegrift zal blijven staan van joodse Nederlanders. Velen,
ook mensen van de 2e en 3e generatie worstelen met hetgeen daar is gebeurd. Sommigen willen en
moeten er niets van weten. Anderen willen zien wat daar was. Ze willen voelen wat anderen, familieleden
en vrienden daar aan den lijve ondervonden.
Weer anderen willen dit hoofdstuk definitief afsluiten. Maar willen daarnaar toe om
daar één maal te zijn geweest. Een vierde wil alles een plekje geven en doet dat
door mee te gaan naar het moderne Polen en om daar te voelen wat er in dit grote
land gelukkig nog is overgebleven. Want joods Polen heeft anno 2019 centra met
sjoels, scholen en kosjer eten.
Zikna organiseert hiertoe een reis in het voorjaar van 2019 naar Polen. Tijdens de
reis worden de deelnemers geconfronteerd met
- het oude joodse Polen
- de jaren 40-45
- het nieuwe (joodse) Polen
De reis is tevens een unieke gelegenheid om op reis te gaan met twee generaties uit één familie. Dat kan
heel bijzondere ervaringen teweeg brengen.
Tijdens de reis zal een groepsdynamiek ontstaan, waardoor gezamenlijk verwerken een optie wordt. U kunt
daarvoor terecht bij een reisgenoot maar ook bij Shmuel Katz, pastoraal werker voor de NIHS en Zikna, die
meegaat op de reis.
Zikna was al betrokken bij drie eerdere reizen naar Polen. Tijdens de reis hebben we heel veel aandacht
voor elkaar, in de groep ontstaat een ontzettend mooie band. Dat faciliteert ook het verwerken van de
Holocaust. Tijdens eerdere reizen heb ik mijn emoties al zo goed mogelijk verwerkt zodat ik voor iedereen
volledig beschikbaar is tijdens de reis.
In het nog samen te stellen gedetailleerde programma komen deze zaken terug.
Het programma is in het kort:
Warschau- Sobibor – Wlodawa- Lublin- Maidanek- Krakau- Auschwitz- Krakau.

Hier vallen speciaal te noemen het nieuwe joodse museum
te Warschau, de oude sjoel van Wlodawa en het sfeervolle
centrum van Kazimir, de voormalige joodse wijk van Krakau.
Naast de plaatsen van ontberingen is het heel belangrijk ook
deze plaatsen te beleven. Ook zult u jonge joodse mensen
ontmoeten die vandaag in Polen wonen en werken.

Wij bezoeken Polen in stijl. We willen ons verbonden voelen met het jodendom dat daar eens was. Al het
eten tijdens de reis is geheel kosjer. Doordat er op zondag wordt vertrokken en donderdag wordt
teruggereisd is de reis uiteraard helemaal toegankelijk voor orthodoxe deelnemers, i.v.m. de sjabbat.
De kosten voor deze all-in reis inclusief een voorbereidende bijeenkomst zijn bij een tweepersoonskamer
ca € 950 (voor 1-persoons kamer is een toeslag).
Heeft u interesse deze reis of vragen over deze reis mail dan Coen Abram (c.abram22@gmail.com) .
De reis kan alleen doorgang vinden bij een minimum aantal van ca 20 deelnemers.

Chanoeka Sameach

Shmuel Katz
Coen Abram

