SYNAGOGE OPEN
Woensdag 4 MEI vanaf 19.30 uur
Vanaf half acht ’s avonds brandt op 4 mei in de voormalige synagoge van Winsum de olielamp die
van oudsher tot het interieur behoorde. De deuren staan gedurende de avond van de Nationale
Dodenherdenking open voor eenieder die daarbinnen een kijkje wil nemen.
Zoals alle jaren is er na acht uur ’s avonds, aansluitend aan de stille tocht, gelegenheid tot het leggen
van bloemen bij het monument aan de oostkant van de synagoge. Op het monument staan alle
dertien Joodse oorlogsslachtoffers uit Winsum vermeld en ter nagedachtenis zal door het voorlezen
van een gedicht kort bij hen worden stilgestaan.
Stichting Een Joodse Erfenis zorgt evenals voorgaande jaren voor een bescheiden foto-opstelling in
de synagoge ter herinnering aan de dertien Joodse oorlogsslachtoffers.
Ook is er een expositie van briefkaarten van leerlingen uit de bovenbouw van een aantal
basisscholen in en rond Winsum die zullen deelnemen aan het educatieproject ‘In de voetsporen van
Issy en Sophius: Joods erfgoed in Winsum en op het Hoogeland’. Met behulp van een leskist worden
in de periode april-mei lessen verzorgd voor de bovenbouw. De meeste lessen worden gegeven in de
sjoel (vm. synagoge), soms wordt de les in de school gegeven.
Dit jaar hebben ook alle eerstejaarsstudenten van de opleiding helpende zorg en welzijn van het
Alfacollege in Groningen aan de lessen deelgenomen. Na de meivakantie volgen nog Het Hogeland
College, locatie Winsum VMBO en twee basisscholen (waaronder Eenrum). Net als andere jaren
worden de lessen gegeven door historicus Romke Visser.
De focus in het educatieproject ligt op de relatie tussen de families Lijnema en De Vries, met name
op de lotgevallen van hun kinderen Henk, Issy en Sophius. De les mondt uit in de opdracht dat de
leerlingen zich moeten verplaatsen in de positie van Henk. Zij sturen als Henk een fictieve kaart,
gericht aan de beide Joodse buurjongens in Westerbork, waarin zij een persoonlijke boodschap naar
aanleiding van de les tot uitdrukking brengen.
U bent van harte welkom om binnen rustig rond te kijken.

