Maart 2022

Nieuwsbrief

De Winsumse Sjoel
Sprekende herinneringen in Winsum en Eenrum
Open Joodse Huizen|Huizen van Verzet
Winsum, voormalige synagoge

Eenrum, Molenstraat 8

12.00 - 12.45 u.|13.30 - 14.15 u.

14.00 - 14.45 u. | 15.30 - 16.15 u.

Bertien Minco vertelt over de
kleinzoon van de laatste rebbe
van Winsum: officier en apotheker Abraham de Vries (19151944, geboren te Usquert) en
diens moeder Betje de Vries-van
der Hal.

In de woning van de familie Gussenhoven vertelt Eliza Gussenhoven over de twee ongehuwde zusters Jet Benninga en Frouwktje
Benninga, die daar tot hun deportatie naar Auschwitz hebben gewoond. Zij leefden daar samen
met hun broer, weduwnaar Simon
Benninga, en hebben Simons
zoontje Noach van kleins af opgevoed. Na de oorlog keren alleen
Simon en Noach, met zijn echtgenote Helena en hun zesjarige
dochter Aleida Chana, voor korte
tijd terug naar de Molenstraat.

Bertien onderzocht Abraham's
oorlogsgeschiedenis en die van
zijn vrouw Carolien de VriesMinco, een nicht van Bertien’s
vader Manuel Minco.

Meer informatie op:
www.dewinsumsesjoel.nl

- de herinnering levend houden -

Agenda 2022
Woensdag 4 mei (zie rechts)
Open Joodse Huizen|
Huizen van Verzet
Sprekende herinneringen in
Winsum en Eenrum
Openstelling sjoel tijdens en na
de Dodenherdenking (vanaf 19.30)
Vrijdag 13 mei (zie pag. 2)
SKKW: voorstelling Julika Marijn:
‘Etty Hillesum Dat onverwoestbare in mij’
Zondag 29 mei (zie pag. 2)
N.A. de Vrieslezing 2022
Paradoxen rond herinneringscultuur

Hoe de leegte zichtbaar maken?
Stefan van der Poel

Bram de Vries rechts van
opa rebbe Abraham de Vries
uit Winsum

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
Voorstelling van Julika Marijn over
Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij
vrijdag 13 mei in De Hoogte te Winsum: 20.30 uur

Meer dan vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het
gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel.
Haar indrukwekkende dagboeken en brieven - genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot – spreken wereldwijd tot de verbeelding. Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in
Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld.
In ‘Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij’ wekt Julika de
schrijfster tot leven. Met een hernieuwde blik richt zij spelend
en zingend een ontroerend monument op voor een krachtige
vrouw die zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.
Julika Marijn, actrice en zangeres
over
Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij

Voor nadere informatie over het programma van de SKKW en
de kaartverkoop van de voorstelling van Julika Marijn, zie:
www.skkw.nl

N.A. de Vrieslezing 2022 Stefan van der Poel
Paradoxen rond herinneringscultuur
Hoe de leegte zichtbaar maken?
zondag 29 mei in vm.synagoge te Winsum:15.00 uur

De jaarlijkse N.A. de Vrieslezing wordt georganiseerd door St. Een
Joodse Erfenis en St. Behoud synagoge Winsum. In de lezing van
Stefan van der Poel staat de naoorlogse omgang met de Joodse
geschiedenis in Groningen (stad) centraal. De nadruk ligt daarbij
op gebouwen, monumenten en kunstwerken in de publieke ruimte. Tezamen vormen zij een herinneringslandschap dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is.

Het nieuwste boek van
Stefan van der Poel
werkzaam als universitair docent
bij de sectie Eigentijdse Geschiedenis
aan de RuG.

De Shoah heeft in Groningen vele lege plekken achtergelaten. Hoe
aan een dergelijke leegte en afwezigheid vorm en invulling te geven? Het is een vraag die iedere naoorlogse generatie opnieuw
bezighoudt. Perspectieven verschuiven in de loop der tijd met
steeds wisselende uitkomsten als gevolg..

Meer informatie kunt u vinden op: www.dewinsumsesjoel.nl

TIP
Zondag 10 april, 11.00 uur, Synagoge Groningen: Koffieconcert Niki Jacobs: Niki Jacobs keert terug naar Synagoge Groningen met de indringende Mauthausen-liederen. Jacobs wordt internationaal gezien als een van de beste vertolkers van het
Europese Jiddische lied. Tickets: €18,50 (incl. koffie/thee) | Synagoge 10.30 uur geopend.
Meer informatie op: https://www.synagogegroningen.nl/agenda

