BESTE VRIENDEN EN VRIENDINNEN
VAN DE ZWOLSE SYNAGOGE
Ook aan het begin van het seizoen 2012-2013
willen wij u graag laten weten hoe het met de
synagoge gesteld is. Om te beginnen hebben we
vorig seizoen weer veel donaties ontvangen,
waarvoor we alle gevers van harte bedanken.
Deze bijdragen maken het ons mogelijk het
gebouw te onderhouden en te behouden. Wel
maken we ons zorgen, omdat de totale som van
de donaties jaarlijks kleiner wordt. Daarom vragen wij u als vriend of vriendin van de synagoge
ook dit seizoen ons werk voor de Zwolse
synagoge weer ruimhartig te blijven steunen.

ONDERHOUD EN BEVEILIGING
In het seizoen dat achter ons ligt, zijn diverse
verbeteringen aangebracht.
Zo is na een bliksem-inslag de alarminstallatie
vervangen. Verder zijn we druk doende om over
te stappen op energiezuinige lampen.
Dankzij een gift van het echtpaar Lemstra en een
bijdrage van de Stichting Judaica kon er een
nieuwe geluidsinstallatie worden aangeschaft die
de gebruiksmogelijkheden van het gebouw sterk
verbetert.
Dankzij een nauwgezette controle en gemaakte
afspraken rond het stoken van de verwarmingsketel konden we een deel van onze vaste lasten
terugdringen.

SAMENSTELLING BESTUUR
De samenstelling van het bestuur is in de
voorbije maanden gewijzigd. De heer Wim
Meurkens uit Kampen, die het bestuur sinds twee
jaar versterkte als bouwkundig adviseur, heeft
zijn zetel helaas om gezondheidsredenen ter
beschikking moeten stellen. We zijn hem
dankbaar voor zijn deskundige inzet voor de
synagoge en wensen hem en zijn vrouw veel
sterkte de komende tijd.
Toegetreden tot het bestuur zijn de heren Edwin
Ketelaar (voorzitter van de Joodse Gemeente van
Zwolle) en Wim Woering (bouwkundig adviseur
te Zwolle). Met Edwin Ketelaar is het bestuur
van de Joodse Gemeente weer vertegenwoordigd
in de stichting. Wim Woering was eerder al lid
van het stichtingsbestuur en zal het werk van
Wim Meurkens weer op zich nemen.
GEBRUIKERS VAN DE SYNAGOGE
Joodse Gemeente van Zwolle - Ook dit jaar
maakt de Joodse Gemeente Zwolle weer
regelmatig gebruik van de synagoge voor haar
diensten op sjabbat en feestdagen. Elke veertien
dagen is er een sjabbatsdienst. Ook worden Joods
Nieuwjaar, Grote Verzoendag en de
sedermaaltijd weer gevierd. Wilt u meer weten
over de Joodse Gemeente van Zwolle dan kunt u
informatie vragen bij de secretaris mw. W. (Wil)
Snoeijer-van Luit, tel. 038-4651926.

Stichting Judaica - De Stichting Judaica Zwolle
organiseert veel activiteiten in de synagoge
zoals cursussen, rondleidingen, de jaarlijkse
Samuel-Hirschlezing, de tentoonstelling “Joods
leven in en om Zwolle”. De rondleidingen
trekken veel groepen vooral uit het onderwijs.
Wilt u meer weten over de activiteiten van de
Stichting Judaica, die ook het Judaica-Bulletin
uitgeeft, dan kunt u de website www.judaicazwolle.nl raadplegen, informatie opvragen bij de
voorzitter, dhr. W.H. (Wim) Neevel, tel. 0529453939, of naar info@judaica-zwolle.nl mailen.
Verzoeken om rondleidingen kunt u richten aan
mevr. R. (Riwkah) Hamburger eveneens via
genoemd e-mailadres.
Genootschap Nederland-Israël - Het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle,
waarvan men lid kan worden, organiseert regelmatig avonden in de synagoge ten behoeve van
leden en belangstellenden. Wie meer wil weten
over de Zwolse afdeling van het Genootschap
kan terecht bij de penningmeester dhr. H.W.
(Henk) Hoeksema, tel. 038-4533575.

VERHUUR VAN HET GEBOUW
De synagoge kan onder bepaalde voorwaarden
gehuurd worden voor evenementen zoals
concerten,
lezingen,
studiedagen
etc.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met
de verhuurmanager dhr. S.P. (Peter) van ’t Riet
via het e-mailadres info@synagoge-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 over
te maken. Deze bijdrage beschouwen wij
dan als uw vriendschapsgift voor het
seizoen 2012-2013.
U kunt uw gift overmaken op onze rekening
472.58.65 t.n.v. Stichting Voortbestaan
Synagoge Zwolle te Dalfsen, o.v.v.
“vriendschapsgift 2012-2013”. Uw gift is
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Het postadres van Stichting Voortbestaan
Synagoge Zwolle is: Laurierlaan 1, 8024
XB Zwolle.
Website:

www.synagoge-zwolle.nl
Periodieke schenkingen en legaten
Voor informatie 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 discreet behandeld.

BESTUUR VAN DE STICHTING
Het bestuur van de Stichting Voortbestaan
Synagoge Zwolle bestaat uit de volgende
personen:

STICHTING VOORTBESTAAN
SYNAGOGE ZWOLLE

- Drs. J. (Jaap) Hagedoorn, oud-wethouder
van Zwolle (voorzitter)
- Mr. D. (Douwe) Klein, oud-notaris te
Zwolle (secretaris)
- J.N. (Jaap) van Rijswijk, oudcontroller/fiscalist te Dalfsen
(penningmeester)
- W. (Wil) Cornelissen, bestuurslid

Joodse Gemeente Zwolle
- E.G. (Edwin) Ketelaar, voorzitter
Joodse Gemeente Zwolle
- Dr. S.P. (Peter) van 't Riet, lector aan de
Hogeschool Windesheim te Zwolle
- Mevr. A. (Anny) Stibbe-Meijer te
Zwolle
- Drs. B.D. (Berney) Stibbe, tandarts te
Amsterdam
- W. (Wim) Woering, bouwkundig
adviseur te Zwolle

REKENT OOK IN HET SEIZOEN
2012 – 2013
OP UW VRIENDSCHAP EN STEUN

DANKZIJ UW HULP HEEFT ZWOLLE NOG
ALTIJD ZIJN SYNAGOGE

