BESTE VRIENDEN EN VRIENDINNEN
VAN DE ZWOLSE SYNAGOGE

Over het wel en wee van de Zwolse synagoge
berichten wij u ook dit jaar via deze folder. Het
seizoen 2007-2008 is weer gestart en graag
willen wij u laten weten hoe het met de synagoge
gaat en waarom we ook dit seizoen uw steun
weer nodig hebben. Het afgelopen seizoen
hebben we gelukkig vele financiële bijdragen
ontvangen, waaronder enkele legaten. Daarvoor
zijn we alle gevers zeer dankbaar en erkentelijk.
Deze bijdragen maken het mogelijk de synagoge
in stand te houden. Dat is nodig want, de tand
des tijds blijft knagen aan het gebouw. Daarom
ook blijven het komend jaar onze zorgen rond
het gebouw bestaan. Als vriend of vriendin van
de synagoge vragen wij u ons werk voor het
behoud van de Zwolse synagoge te blijven
steunen.
DE LOPENDE, KLEINE RESTAURATIE

In onze vorige folder informeerden we u over de
stand van zaken van de beperkte restauratie die
eraan zat te komen. In het jaar dat achter ons ligt,
zijn er de nodige werkzaamheden verricht aan
het dak, de goten en de afvoerpijpen voor het
regenwater. Ook zijn de schilders op diverse
plaatsen aan het werk geweest vooral aan de
buitenkant van het gebouw. Het dak boven de
Heilige Ark met de Tora-rollen dat in verband
met lekkage gerepareerd moest worden, is echter
nog niet volledig hersteld. Het is een complexe
constructie en de oorzaken van lekkage laten

zich niet altijd direct ontdekken. Ook het
schilderwerk aan het hek en aan de voorgevel is
nog niet afgerond. Het zijn allemaal
werkzaamheden waarvoor we uw bijdragen hard
nodig hebben.
DE GEBRUIKERS VAN DE SYNAGOGE

De Joodse Gemeente van Zwolle
Ook dit jaar maakt de Joodse Gemeente Zwolle
weer regelmatig gebruik van de synagoge. Diensten op sjabbatochtend vinden om de veertien
dagen plaats. Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar),
Jom Kippoer (Grote Verzoendag), Chanoeka en
Poeriem worden gevierd. De Sedermaaltijd is een
jaarlijkse traditie. In de bovenzaal wordt joodse
les gegeven aan kinderen van gemeenteleden.
Wilt u meer weten over de Joodse Gemeente van
Zwolle dan kunt u informatie vragen bij de
voorzitter dhr. H.I. Kan, tel. 038-4535023.
De Stichting Judaica
De Stichting Judaica Zwolle organiseert veel
activiteiten in de synagoge. In het seizoen 20072008 zijn er weer leerhuiscursussen voor wie wil
kennis maken met het jodendom of de
Hebreeuwse Bijbel. Ook zijn er cursussen Bijbels-Hebreeuws en korte cursussen over joodse
literatuur, kunst en geschiedenis. Een uitgebreid
cursusprogramma is bij de stichting verkrijgbaar.
Ook onderhoudt de Stichting Judaica in het
leslokaal van de synagoge een bibliotheek op het
gebied van het jodendom. Daarnaast heeft de
stichting op het voormalige vrouwenbalkon de
tentoonstelling Joods leven in en om Zwolle
ingericht, die de eerste of tweede zondag van de

maand ’s middag geopend is voor bezoekers.
Verder zijn er vorige jaar op weekdagen 54
rondleidingen voor groepen gehouden. Voor het
aanvragen van rondleidingen voor groepen: zie
onder het kopje RONDLEIDINGEN. Wilt u meer
weten over de activiteiten van de Stichting
Judaica, die ook het Judaica-Bulletin uitgeeft,
dan kunt u de website www.judaica-zwolle.nl
raadplegen, of informatie opvragen bij de
voorzitter, dr. S.P. van 't Riet, tel. 038-4536647
of via e-mailadres info@judaica-zwolle.nl.
Het Genootschap Nederland-Israel
Het Genootschap Nederland-Israël afdeling
Zwolle, waarvan men lid kan worden, organiseert regelmatig avonden in de synagoge ten behoeve van leden en belangstellenden. Dit
seizoen vinden er weer vijf bijeenkomsten plaats
met lezingen over Israëlische en joodse
onderwerpen. Wie meer wil weten over de
Zwolse afdeling van het Genootschap kan
terecht bij de secretaris mevr. W. Snoeijer-van
Luit, tel. 038-4651926.
RONDLEIDINGEN

In de synagoge worden rondleidingen gehouden
voor groepen. Behalve over het gebouw zelf
wordt er dan ook veel verteld over het jodendom
en de diensten in de synagoge. Een bezoek aan
de tentoonstelling maakt deel uit van een rondleiding. Van de deelnemers wordt een bijdrage
van € 2,50 per persoon gevraagd. Verzoeken om
rondleidingen kunt u richten aan mevr. R.
Hamburger (tel. 06-10315204) of aan het
emailadres info@judaica-zwolle.nl.

HOE KUNT U VRIEND OF
VRIENDIN VAN DE SYNAGOGE
BLIJVEN OF WORDEN ?
Via deze folder vragen wij u vriend of
vriendin van de Zwolse synagoge te blijven
of te worden door uw bijdrage aan ons
overmaken. Deze bijdrage beschouwen wij
dan als uw vriendschapsgift voor het seizoen 2007-2008.
U kunt uw gift overmaken op onze
bankrekening 22.68.22.036 of op onze
postgiro 472.58.65 t.n.v. Stichting
Voortbestaan Synagoge Zwolle te Dalfsen,
o.v.v. “vriendschapsgift 2007-2008”. Uw
gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle is bereikbaar via het adres: Postbus 1468,
8001 BL Zwolle.

Periodieke schenkingen en legaten
Voor inlichtingen over het doen van een
periodieke schenking dan wel het maken
van een legaat in uw testament kunt u
contact opnemen met de secretaris van het
bestuur Mr. D. Klein, oud-notaris te Zwolle
(tel. 038-4539664). Uw wensen worden
door hem vertrouwelijk behandeld.

HET BESTUUR VAN DE
STICHTING
Het bestuur van de Stichting Voortbestaan
Synagoge Zwolle bestaat uit de volgende
personen:
- J. Franssen, Commissaris van de Koningin
in Zuid-Holland en Oud-burgemeester van
Zwolle (voorzitter)
- H.I. Kan, Voorzitter Joodse Gemeente
Zwolle (vice-voorzitter)
- Mr. D. Klein, Oud-notaris te Zwolle
(secretaris)
- J.N. van Rijswijk, Oud-controller/fiscalist
te Dalfsen (penningmeester)
- W. Cornelissen, Bestuurslid Joodse
Gemeente Zwolle
- Drs. J. Hagedoorn, Oud-wethouder van de
Gemeente Zwolle
- Dr. S.P. van 't Riet, Lector aan de
Hogeschool Windesheim te Zwolle
- Mevr. A. Stibbe-Meijer, Bestuurslid Joodse
Gemeente Zwolle
- Drs. B.D. Stibbe, Tandarts te Amsterdam
- C. van Utteren, Oud-registeraccountant
(erelid)
- W. Woering, Bouwkundig adviseur
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