Nieuwsbrief

Oktober 2020

De Winsumse Sjoel
‘De nasleep van de Kristallnac ht 1938/1939’
door
histor icus en promo vend us Afke B erger
Tijdens het Zondagmiddagcafé
op 15 november spreekt Afke
Berger in het kader van de
‘Week van Respect’.
Zij schreef ‘Toegelaten, afgewezen’. Hiervoor ontving zij in 2019
de Hartog-Beem scriptieprijs.
Aan de hand van voorbeelden en
brieven vertelt ze over het
toelaten en weigeren van
vluchtelingen in de jaren dertig.
Een vergelijking met de huidige
situatie rond de behandeling van
asielaanvragen ligt daarbij voor
de hand.
Afke Berger vertelt ook over haar
persoonlijke drive en het nonfictie kinderboek over de
Holocaust, waar zij aan werkt.
Centraal hierin staat het leven
van Ruth Marion Weile, een

Duits-Joodse oorlogsvluchtelinge die
eind 1938 op tienjarige leeftijd met
het Kindertransport naar Nederland
kwam en een jaar later als pleegkind
werd opgenomen door de familie Van
der Lijn in Groningen. Ruth werd in
1943 in Auschwitz vermoord en liet
een fotoalbum na dat in 2008 in Afkes
handen kwam.
Enkele muzikale bijdragen worden
verzorgd door het echtpaar Rania Elias
(trompet) en Karoun Baghboudarian
(cello), beide professionele musici uit
Syrië die nu in ons land met optredens
en als docent een nieuw bestaan
opbouwen.
Meer informatie op:

www.dewinsumsesjoel.nl
Zie ook bij agenda op deze pagina.

- de herinnering levend houden -

Agenda 2020
Zondagmiddagcafé 15 november
spreker mw. Afke Berger

gezamenlijk initiatief van:
Protestantse Gemeente
Winsum-Halfambt
en
Stichting Een Joodse Erfenis
Locatie: Centrumkerk Winsum
Tijd: 15.00 –17.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage
Reservering verplicht via:
info@pgwh.nl
of
06-57834051
Zie informatie over herstel
aardbevingsschade synagoge
op pagina 2

Afke Berger

‘Le réfugié’ van Felix Nussbaum
(1939)

Stichting Een Joodse Erfenis heeft als doel de herinnering aan de Joodse
gemeenschap van Noordwest-Groningen levend te houden.
Het secretariaat is gevestigd:
Tuinbouwstraat 16
9951 EG Winsum
T : 0595-442728
E : info@dewinsumsesjoel.nl

w w w. d e w i n s u m s e s j o e l . n l

Donateur worden?
Wilt u ons werk en dat van Stichting Behoud Synagoge Winsum ondersteunen met
een eenmalige of jaarlijkse bijdrage (waarvan u de hoogte zelf kunt bepalen), stuurt
u dan een mail of kijk voor nadere informatie op onze website.

De Winsumse Sjoel
Herste l aa rdbevingss chade syna goge
Frank Vermeer
v oorzitter S tichting Behoud S ynagoge Winsum

Voormalige synagoge
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum

Na ruim twee jaar touwtrekken wordt eindelijk de
aardbevingsschade aan de vm. synagoge hersteld. De
synagoge is tweemaal getroffen door aardbevingen. Nadat
eind december 2017 experts (eindelijk) de schade van de
eerste beving hadden opgenomen, vond op 12 januari 2018
een aardbeving plaats waardoor de synagoge opnieuw werd
geraakt. Dit voorjaar heeft de Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen de schade vastgesteld op
€ 25.000,- en bepaald dat deze dient te worden vergoed. Deze
zomer heeft aannemer Sietsema uit Uithuizen de binnenkant
hersteld en gestuukt. Medio oktober is de buitenkant aan de
beurt en wordt aan de binnenzijde geverfd. Begin november
staat het gebouw er dan weer tiptop bij.

Stichting Behoud Synagoge Winsum is van plan de voltooiing
van het herstel luister bij te zetten door een feestelijke
heropening van de synagoge. De coronapandemie dwingt ons
echter deze activiteit voorlopig uit te stellen tot het voorjaar.
Dan zal ook aandacht worden geschonken aan de twee QRcodes die binnenkort bij de synagoge worden aangebracht. De
codes geven informatie over de synagoge, het N.A. de
Vriesgebouw en de N.A. de Vriesboom.
Mocht u denken dat de synagoge door de
bouwwerkzaamheden geheel buiten gebruik is, dan vergist u
zich. De synagoge is gewoon te huur, met uitzondering van
twee weken in oktober, zie daarvoor de website
www.synagogewinsum.nl. Door de corona is het gebouw
momenteel niet goed bruikbaar voor grotere gezelschappen.
Maar groepen tot maximaal vijftien man/vrouw vinden er een
intiem en gezellig onderkomen. We zien dat groepjes die in
normale tijden in huiselijke kring samenkomen (bijv. leesclubs,
gesprekskringen) nu kiezen voor de synagoge, waarin ‘social
distancing’ goed mogelijk is.

TIP
Open Monumentendag op 12 en 13 september is dit jaar in aangepaste vorm doorgegaan. Gemeente Het
Hogeland met haar rijke erfgoed heeft gemeend – i.v.m. de coronamaatregelen – een flink aantal
monumenten digitaal open te stellen. Daartoe heeft zij cultuurhistoricus Johan van Dijk opdracht gegeven
een aantal filmpjes over deze monumenten te maken, waaronder de synagoge in Winsum.
Aan dit filmpje heeft de voorzitter van Stichting Behoud Synagoge Winsum, Frank Vermeer, zijn
medewerking verleend: https://www.youtube.com/watch?v=Q4BPrLdJaN8

