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 2008-2009.
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 2008-2009”. 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:
- Drs. J. Hagedoorn, Oud-wethouder van
Zwolle (voorzitter)
- H.I. Kan, Voorzitter Joodse Gemeente
Zwolle (vice-voorzitter)
- Mr. D. Klein, Oud-notaris te Zwolle
(secretaris)
- J.N. van Rijswijk, Oudcontroller/fiscalist te Dalfsen
(penningmeester)
- W. Cornelissen, Bestuurslid Joodse
Gemeente Zwolle (lid)
- W.J. Meurkens, Bouwkundig adviseur
(lid)
- Dr. S.P. van 't Riet, Lector aan de
Hogeschool Windesheim te Zwolle (lid)
- Mevr. A. Stibbe-Meijer, Bestuurslid
Joodse Gemeente Zwolle (lid)
- Drs. B.D. Stibbe, Tandarts te Amsterdam
(lid)

DE STICHTING VOORTBESTAAN
SYNAGOGE ZWOLLE

REKENT OP UW VRIENDSCHAP

VOOR HET SEIZOEN
2008 – 2009
DANKZIJ UW HULP HEEFT ZWOLLE NOG
ALTIJD ZIJN SYNAGOGE

BESTE VRIENDEN EN VRIENDINNEN
VAN DE ZWOLSE SYNAGOGE
Het seizoen 2008-2009 is weer gestart en graag
willen wij u laten weten hoe het met de synagoge
gaat. Gelukkig hebben we het afgelopen seizoen
veel financiële bijdragen ontvangen, waarvoor
we alle gevers zeer dankbaar zijn. Deze
bijdragen maken het mogelijk de synagoge in
stand te houden tegen de invloeden van de tijd.
Als vriend of vriendin van de synagoge vragen
wij u, ook het komend seizoen ons werk voor de
Zwolse synagoge te (blijven) steunen.
RESTAURATIES EN VEILIGHEID
Er zijn de afgelopen maanden enkele kleinere en
grotere reparatiewerkzaamheden aan het gebouw
verricht. De grootste klus was het herstel van het
dak boven de Heilige Ark (de Aron Hakodesj)
met de Tora-rollen. Dat had al langere tijd last
van lekkage. Het zijn allemaal werkzaamheden
waarvoor we uw bijdragen hebben kunnen
gebruiken. Datzelfde geldt voor een plan om de
veiligheid van het leslokaal boven de kleine
synagoge te vergroten door een vluchtweg aan te
leggen voor het geval de normale toegang door
een calamiteit niet meer te gebruiken valt.
Hiervoor moet een enkele reconstructie aan het
gebouw plaatsvinden, waarmee de nodige kosten
gepaard gaan. Maar de veiligheid van de
gebruikers is dat zeker waard. De kosten van
deze aanpassing komen boven de normale
onderhoudskosten van het gebouw.

NIEUWS UIT HET BESTUUR
Op 15 januari 2008 overleed de heer C. (Coops)
van Utteren, die in de jaren ’80 en ’90
penningmeester van onze stichting was en
sindsdien als erelid aan ons verbonden bleef. Van
Utteren heeft de stichting financieel door de
eerste moeilijke jaren heen geloodst, waarvoor
wij hem nog altijd dankbaar zijn. We herinneren
hem ons als een kundig lid van het bestuur.
In het voorjaar van 2008 is de heer J. (Jan)
Franssen teruggetreden als voorzitter van het
bestuur. Door zijn woonplaats in Zuid-Holland
en zijn drukke functie als Commissaris van de
Koningin was hij onvoldoende in de gelegenheid
aandacht aan de stichting te besteden. We danken
hem langs deze weg dat hij enkele jaren de
voorzitterszetel heeft willen bezetten en wensen
hem veel succes met zijn werkzaamheden.
Opvolger van de heer Franssen als voorzitter is
de heer drs. J. (Jaap) Hagedoorn, oud-wethouder
van Zwolle en reeds lid van het bestuur.
Verder hebben we afscheid genomen van de heer
W. (Wim) Woering, bouwkundig adviseur van de
stichting. Woering heeft in de jaren ’80 van de
vorige eeuw een belangrijke rol gespeeld bij de
restauratie van de synagoge. Sindsdien
coördineerde hij het onderhoud van het gebouw.
We danken hem voor al zijn inspanningen om de
synagoge te laten voortbestaan en wensen hem
het allerbeste toe. In zijn plaats is tot het bestuur
toegetreden de heer W.J. Meurkens uit Kampen,
eveneens als bouwkundig adviseur.

DE GEBRUIKERS VAN DE
SYNAGOGE
De 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. Wilt u meer
weten over de Joodse Gemeente van Zwolle dan
kunt u informatie vragen bij de voorzitter dhr.
H.I. (Harry) Kan, tel. 038-4535023.
De Stichting Judaica - De Stichting Judaica
Zwolle organiseert veel activiteiten in de synagoge variërend van cursussen tot een
bibliotheek, rondleidingen, de jaarlijkse SamuelHirschlezing en de tentoon-stelling “Joods leven
in en om Zwolle”. 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. (Peter)
van 't Riet, tel. 038-4536647 of via e-mailadres
info@judaica-zwolle.nl. Verzoeken om rondleidingen kunt u richten aan mevr. R. (Riwkah)
Hamburger (tel. 06-10315204) of aan genoemd
e-mailadres.
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. Wie meer wil weten
over de Zwolse afdeling van het Genootschap
kan terecht bij de penningmeester dhr. H.W.
(Henk) Hoeksema, tel. 038-4533575.

