Nieuwsbrief

maart 2015

De Winsumse Sjoel
Muziekvoorstelling
Op 17 april 2015 is het precies 70
jaar geleden dat Winsum werd
bevrijd.
Op 10 april, een week vóór deze
historische dag, organiseert stichting
Een Joodse Erfenis de muziekvoorstelling ‘Bevroren tranen’ in de
voormalige Synagoge in Winsum.
Maarten Peters schrijft en zingt al
vanaf 1999 elk jaar een nieuw
lied voor de grote 4 mei Herdenking
op Kamp Westerbork. Hij heeft zijn
prachtige liedjes verzameld onder de
titel ‘Bevroren tranen’ en hij is
uitgenodigd ze te zingen op vele
bijzondere plaatsen en gelegenheden zoals op het vrouwenkamp
Ravensbrück.
Maarten Peters componeert o.a.
voor Liesbeth List, Rob de Nijs,
Margriet Eshuijs en is daarnaast
theater maker in hart en ziel.

- de herinnering levend houden -

Agenda 2015
Vrijdag 10 april 2015

aanvang 19.00 uur en 21.00 uur

In de komende tijd zal er veel
worden stil gestaan bij het feit dat
het nu zeventig jaar geleden is dat er
een eind kwam aan een donkere
periode in onze geschiedenis.
De muziekvoorstelling ‘Bevroren
tranen’ is dan ook gemaakt om hier
bij stil te staan, terug te kijken maar
ook zeker vooruit.

In de voorstelling zal Maarten naast het
zingen van zijn liederen vertellen over zijn
ontmoetingen met bijzondere mensen
en gebeurtenissen die hem inspireerden tot
het schrijven van dit unieke repertoire.
Hij vertelt zijn verhalen ook met korte
filmpjes en het decor van de voorstelling
bestaat uit mooie beeldcollages waarin
lokaal historisch beeld materiaal is
verwerkt. Ook het podium van de Synagoge
is in deze voorstelling van grote betekenis.
Deze voorstelling is mogelijk gemaakt door
samenwerking met St. Herdenking 4 mei
Winsum en St. Feesten en Herdenkingen
Winsum en met financiële steun van de
gemeente Winsum en de Wierda Stichting.
Er zijn twee voorstellingen; om 19.00 uur en
21.00 uur. In verband met beperkte ruimte is
reserveren gewenst via: info@sjoelplein.nl
Entree: € 7,50
Meer informatie op www.sjoelplein.nl

Muziekvoorstelling ‘Bevroren tranen’
Voormalige Synagoge
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum

Onderwijsproject “Hoop op terugkeer ”
(zie volgende pagina)

4 mei 2015
Openstelling sjoel tijdens en na de
dodenherdenking
met expositie brieven onderwijsproject

5 mei 2015
Openstelling sjoel van 11.00-16.00
met expositie brieven onderwijsproject

6 september 2015
Europese Dag van de Joodse Cultuur
Thema: Bruggen

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@sjoelplein.nl

w w w. s j o e l p l e i n . n l

Donateur worden?
Wilt u ons werk 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
In memoriam Sara Tromp-Frank
In februari bereikte ons het bericht dat onze betrokken
donateur Sara Tromp-Frank, na een voltooid leven vol
creativiteit en interesse in haar medemensen, op 102-jarige
leeftijd is overleden in Amsterdam en begraven te Israël.
Sara was een gedreven amateurschilder. De laatste keer dat zij
haar werk exposeerde in de synagoge van Groningen was in de
zomer van 2010. Een jaar later bezocht zij de gerestaureerde
synagoge van Winsum, waarvoor zij altijd een warme
belangstelling had. In 2012 verscheen een documentaire van
TOF Media en Beno Hofman over het leven van Sara;
onderdeel van de documentaireserie Een Gronings Joodse
Erfenis. http://groningsjoodseerfenis.nl/documentaires/sara-frank/
Haar betrokkenheid bij de activiteiten rond het Joodse erfgoed
in Groningen herinneren we ons als heel waardevol en
stimulerend.
Groningen 15 mei 1912 - Amsterdam 8 februari 2015

Het onderwijsproject: “Hoop op terugkeer”
De familie De Vries en joods Winsum
tijdens de Duitse bezetting
Sinds 2014 heeft stichting Een Joodse Erfenis Winsum een leskist beschikbaar, geschikt voor de bovenbouw van het
basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Centraal staan de lotgevallen en achtergronden van
de joodse familie De Vries, tot haar deportatie in begin november 1942 woonachtig aan de Oosterstraat 22 (nu 20)
te Winsum. Dankzij hun toenmalige buurjongen Henk Lijnema (1924-2004) weten we het nodige van deze familie:
de ouders Michiel de Vries (*1888) en Agatha de Vries-Van Zuiden (*1886) en hun twee zoons Israël (*1926) en
Sophius (*1927). Het hele gezin is, net als alle andere joodse inwoners van Winsum, via Westerbork afgevoerd naar
Auschwitz en daar omgebracht.
Met behulp van de leskist, die is gemaakt en ingericht door ons bestuurslid educatie Romke Visser, verzorgen we
in de maand april een aantal lessen voor de bovenbouw van de basisscholen in de gemeente Winsum. Hierbij zal
de focus liggen op de relatie tussen de familie Lijnema en De Vries, met name op de lotgevallen van hun kinderen
Henk, Issy en Sophius. De meeste lessen zullen in de synagoge worden gegeven.
De les mondt uit in de opdracht dat de leerlingen zich moeten verplaatsen in de positie van Henk: zij sturen als Henk
een brief via het Rode Kruis naar Auschwitz, gericht aan de beide Joodse buurjongens in het kamp. In deze fictieve
brief schrijven ze dat ze hopen dat Issy en Sophius terugkeren naar Winsum.
Deze brieven worden rond de dodenherdenking in de synagoge geëxposeerd en we doen hiervan verslag op onze
website.

TIP
- 17 april 20.00 uur, Centrumkerk, Winsum: Op deze dag is het 70 jaar geleden dat Winsum werd bevrijd.
Ter gelegenheid hiervan organiseert Stichting Herdenking 4 mei Winsum de Lezing: “Speurtocht naar de
Emslandkampen”. Spreker is de heer P. Albers. De toegang is gratis.
- 4 mei 21.00 uur Oosterpoort (kleine zaal), Groningen in het kader van Theater Na de Dam Danstheatervoorstelling “Niemandsland” door Theater De Steeg en Club Guy & Roni kaarten via www.de-oosterpoort.nl
- 3 oktober 20.00 uur, Centrumkerk, Winsum: Concert “Onder de weg en over de locht” In het kader van het
WERKMAN jaar 2015 brengen Ellen Dijkhuizen en Jan Siebo Uffen een Gronings-talig poëzie-muziekprogramma
waarbij de Chassidische legenden en H.N.Werkman centraal staan.
Meer infomatie zie: www.stichtingdiek.nl

