Deelnemers
1. Synagoge Leeuwarden (i.s.m. Prof.Fuks Centrum Provinciale
Bibliotheek in Tresoar ) - Slotmakersstraat 16, Leeuwarden
3. Museum Het Joodse Schooltje - Samuel Leviestraat 10, Leek
4. Folkingestraat Synagoge - Folkingestraat 60, Groningen
5. voorm. Synagoge Winsum - Schoolstraat 24 Winsum
6. Synagoge Zuidlaren - Zuiderstraat 1, Zuidlaren
7. Synagoge Bourtange - Batterijenstraat, Bourtange

Joods Cultureel Erfgoed Noord Nederland
Noord Nederland kent een rijk Joods verleden en heden. Door de geschiedenis
heeft een aantal gebouwen zijn oorspronkelijke bestemming verloren. Zij hebben
een (joods-)culturele bestemming gekregen.
Noord-Nederland heeft meerdere synagogen waar regelmatig diensten
plaatsvinden.
Samen met de unieke Joodse boekencollectie van Prof. Fuks in de Provinciale
Bibliotheek in Tresoar Leeuwarden, de Mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting
Groningen, de Groninger archieven en het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork wordt op de Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed een beeld
gegeven van het hedendaags Joods leven in Noord-Nederland en van de Joods
geschiedenis in goede en dramatische tijden.

Europese dag van Joods Cultureel Erfgoed
Op 14 september, tevens Open Monumentendag, wordt jaarlijks in 32 landen de
Europese dag van Joods Cultureel Erfgoed georganiseerd.
Het doel is om te laten zien hoe de Joodse cultuur en tradities in ieder land
verankerd zijn in de plaatselijke cultuur. Dit gebeurt door het openstellen van
synagogen, het geven van rondleidingen, een lezing of laten horen van muziek.
Ieder jaar is er een ander thema. Dit jaar is het thema: "Vrouwen in het
Jodendom".
SyNeON regio Noord
Een samenwerkingsverband van verschillende Joods Culturele organisaties, heeft
in samenwerking met Joodse en niet-Joodse organisaties op 14 september 2014
een boeiend en gevarieerd programma samengesteld.
Wij hopen van harte u op één van de locaties te mogen begroeten. Deelname is
gratis, tenzij anders vermeld.

Programma
Synagoge Leeuwarden (i.s.m. Tresoar)
Vanaf 13.00 uur is de Synagoge aan de Slotmakersstraat 16 open.
Om 13.15 uur zal Lucette van der Berg optreden en enkele Jiddische liederen
zingen
Vanaf 14.00 - 16.00 uur zijn er doorlopend rondleidingen. Er wordt verteld over
de rol van de vrouw met Sjabbat en Pesach en het voeren van een koosjere
huishouding.
Uzi Hagaï, conservator Dr. Leo Fuksstudiecentrum toont Judaïca en Hebreïca,
ondermeer het bijzondere gebedenboek uit 1849 van Van Gelder.
Museum Het Joodse Schooltje Leek
Nog steeds krijgen maandelijks Joodse kinderen les in Het Joodse Schooltje.
Vanaf 13.00 uur rondleidingen met als onderwerp het leven van de Leekster
Joodse vrouw.
Folkingestraat Synagoge Groningen
Vanaf 13.00 uur zijn er rondleidingen Om 14.00 uur treedt het Yiladi trio met oa
J. Reissel op. Om 15.30 uur zal prof. dr. Mineke Bosch een lezing houden over
'Aletta Jacobs en het vrouwenkiesrecht'.
Voorm. Synagoge Winsum
Tussen 13.00 en 17.00 wordt een film vertoond over het leven van Sophie de
Vries-van der Klei. Een bijzondere collectie judaïca is te bewonderen.
Synagoge Zuidlaren
Tentoonstelling over bekende en minder bekende Joodse Groningse vrouwen.
Tevens vertoning van documentaire over Sophie Asscher, dochter van Clara
Asscher-Pinkhof. Synagoge open vanaf 13.00 uur.
Synagoge Bourtange
De voormalige synagoge is nu ingericht als synagogaal museum. U vindt er
ondermeer oude voorwerpen en foto's. Ook wordt de film over het leven van
Henriëtte Sachs uit Vlagtwedde vertoond. Er geldt een toegangsprijs.

