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Rechterraam van het monument dat in
1993 is aangebracht aan de oostgevel
van de voormalige synagoge in Winsum
- de herinnering levend houden-

Agenda 2013
4 mei 2013
Openstelling sjoel tijdens en na
de dodenherdenking

Voor u ziet u nieuwsbrief De Winsumse Sjoel, nieuwe stijl.
Deze verandering heeft zijn redenen.
Stichting Een Joodse Erfenis en Stichting Behoud Synagoge Winsum hebben veel inzet en creativiteit aan de
dag gelegd om de restauratie van de
voormalige synagoge te realiseren. In
april 2011 was de restauratie een
feit. Daarna hebben beide stichtingen
diverse organisaties op sociaal, cultureel en educatief gebied gestimuleerd om gebruik te gaan maken van
de gerestaureerde voormalige synagoge. Zo zijn er onder andere concerten, lezingen en filosofielessen gegeven en films getoond.
Na deze aanloopfase gaat Stichting
Een Joodse Erfenis zich nu weer primair richten op haar kerndoelstelling:
de herinnering levend houden aan de
Joodse gemeenschap van Noordwest

Groningen. Een mooi moment om de
nieuwsbrief in een nieuwe, beter bij de
kerndoelstelling passende stijl, te laten
verschijnen. Ook de inhoud zal zich
meer dan voorheen richten op die kerndoelstelling.
In 1993, nu twintig jaar geleden, is aan
de oostgevel van de voormalige synagoge een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de dertien in Auschwitz
omgekomen Joden uit Winsum. Het
monument bestaat uit twee glazen ramen. Het rechterraam is verwerkt in de
nieuwe vormgeving van deze nieuwsbrief en geeft een doorkijk naar het
verleden en het heden.
Stichting Een Joodse Erfenis hoopt met
deze nieuwsbrief nieuwe stijl haar kerndoelstelling weer duidelijk over het
voetlicht te brengen.

Sjoellezing Etty Hillesum
Het verstoorde leven, onder die titel
zijn de dagboekaantekeningen van
Etty Hillesum (1914-1934) postuum
gepubliceerd.
Hoe mens te blijven in een wereld
die streeft naar je vernietiging? Welke innerlijke wereld plaatst Etty tegenover de verschrikkingen die haar
omringen?

Mirjam van Hijum is psychologe en
werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg (Drachten).
- zondagmiddag 12 mei, aanvang 15.00 uur,
- locatie: Winsumse Sjoel | toegang: € 4,U kunt zich voor deze lezing aanmelden via:
- info@sjoelplein.nl of
- 0595-442728 of 0595-441671

12 mei 2013, aanvang 15.00 uur
Sjoellezing door drs. Mirjam van
Hijum over Etty Hillesum

Stichting Een Joodse Erfenis heeft als doel de herinnering aan de Joodse gemeen-

Winsumse Sjoel
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum

met regionale uitstraling en bereik om zo het Joodse erfgoed onder de aandacht te

17 november 2013
Lezing door Ruud Bartlema over
glaskunst van Marc Chagall in de
synagoge van het Hadassah Ziekenhuis in Jeruzalem

schap van Noordwest-Groningen levend te houden.
De Stichting realiseert een veelzijdig educatief en cultureel programma
brengen van een breed publiek. Onze nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ verschijnt tweemaal
per jaar, in de maanden maart en september.
Het secretariaat is gevestigd:
Tuinbouwstraat 16
9951 EG Winsum
T : 0595-442728 E : info@sjoelplein.nl
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Educatie
Onderwijsprogramma Tikoen Olam 2011/2012 is in december
afgesloten. Het programma betrof drie onderdelen en kwam
tot stand in samenwerking met:
- basisscholen GBS De Wierde uit Winsum en SWS Op Wier uit
Ezinge t.a.v. het ambassadeursschoolprogramma;
- CBS De Borgschool uit Winsum en CBS De Piramiden uit
Winsum t.a.v. de filosofielessen in de sjoel;
- tien scholen voor openbaar en christelijk basisonderwijs in
Baflo, Ezinge, Garnwerd, Rasquert, Sauwerd en Winsum
t.a.v. het kunstdrukprogramma ‘Vrijheid geef je door’ in het
kader van 4/5 mei 2012.
Gezien de afstand van scholen in het buitengebied tot de
sjoel is het ambassadeursschoolprogramma niet volledig uitgevoerd en is besloten om voortaan meer educatief materiaal
via de website te gaan aanbieden.

Bestuurslid educatie, Romke Visser, geeft uitleg aan
leerlingen tijdens het kunstdrukprogramma.

Tikoen Olam kwam tot stand door financiering vanuit het
Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) van de provincie Groningen en betekende een mooie start van onze
educatieve activiteiten in en rond de gerestaureerde Winsumse sjoel.

Website
Website www.sjoelplein.nl wordt omgezet naar een stabieler/professioneler CMS systeem. De omzetting neemt
meer tijd dan verwacht. Na de zomervakantie gaat de site in de nieuwe opzet op het net. Bij verdere uitbouw zal in
eerste instantie de meeste aandacht gaan naar uitwerking van het educatieve gedeelte met de canon van het Winsums Jodendom, uitgezet over de tegels van het sjoelplein.

Tip
- Stadsschouwburg Groningen, vrijdag 5 april, 20.15 uur: Maria Nuñez, van brandstapel naar vryheid. Musical
met Sefardische liederen. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van Maria Nuñez, een Joods meisje
dat in 1593 voor de brandstapels van de Portugese inquisitie vlucht naar het van de Spanjaarden bevrijde Holland. Meer informatie vindt u via: www.de-oosterpoort.nl/programma/aorta-muziektheater-maria-nunez-vanbrandstapel
- Museum Stad Appingedam, van 13 april t/m 16 juni: tentoonstelling De terugkeer, Joodse geschiedenis van
Noordoost-Groningen. Meer informatie vindt u op www.museumstadappingedam.nl
- Centrumkerk Winsum, zondagmiddag 21 april, 15.00 uur: Koor 4 Mei-Projekt met het programma ‘Spiegeling’
verder dan vandaag en morgen, verder dan jij en ik. Het koor van het 4 Mei-Projekt is een vierstemmig gemengd
koor onder leiding van Pieter Kole. Plaatsen reserveren kan via reserveren@4meiprojekt.nl en meer informatie
over het koor en de voorstelling vindt u op www.4meiprojekt.nl

