BESTE VRIENDEN EN VRIENDINNEN
VAN DE ZWOLSE SYNAGOGE
Ook aan het begin van het seizoen 2019-2020
willen wij u graag laten weten hoe het met de
synagoge gesteld is. Om te beginnen hebben we
vorig seizoen weer veel donaties mogen 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.

SAMENSTELLING BESTUUR
De samenstelling van het bestuur is in het voorbije jaar niet gewijzigd. Het bestuur prijst zich
gelukkig dat het ondersteund wordt door onze
huismeester Toon van Tilbeurgh. In september
2019 werd in aanwezigheid van velen het 120jarig bestaan van de synagoge gevierd met een
concert van het Amsterdams Synagogaal Koor.

ONDERHOUD
Een monumentaal gebouw vergt veel onderhoud.
Onze aanvraag voor een monumentensubsidie
werd in 2014 gehonoreerd. De subsidiegever gaat
er daarbij van uit dat de Stichting zelf 50% van
de kosten van het (met name buiten-)onderhoud
financiert.
Afgelopen jaar heeft de stichting naast kleiner
onderhoud en reparaties dankzij uw bijdrage
opdracht kunnen geven voor het grote
buitenschilderwerk. Daardoor is het aanzien van
het gebouw weer geheel op orde. Ook werden er
herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de vloeren
van de synagoge. Een beamer werd geïnstalleerd
om het gebouw beter bruikbaar te maken.

GEBRUIKERS VAN DE SYNAGOGE

Stichting Judaica - Stichting Judaica Zwolle organiseert cursussen, rondleidingen, de SamuelHirsch-lezing en de tentoonstelling Joods leven
in en om Zwolle in de synagoge. Daaraan werd
in mei 2017 een onderdeel over de Zwolse Sobibor-overleefster Selma Wijnberg toegevoegd.
Meer over de activiteiten van de Stichting Judaica, die ook het Judaica-Bulletin uitgeeft, via
www.judaica-zwolle.nl. Informatie is opvraagbaar via info@judaica-zwolle.nl. Verzoeken om
rondleidingen (ook voor het onderwijs) kunt u
richten aan mevrouw R. (Riwkah) Hamburger,
eveneens via genoemd e-mailadres.
Genootschap Nederland-Israël - Het
Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle
/Overijssel heeft vele jaren van de synagoge gebruik gemaakt voor zijn lezingen en voor de
jaarlijkse viering van Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag van de staat Israël). Helaas
houdt het Genootschap per 1 januari 2020 op te
bestaan wegens slinkend ledental en een tekort
aan bestuursleden. De laatste lezing wordt georganiseerd op woensdag 16 november 2019. We
zullen het Genootschap missen als trouwe
gebruiker van de synagoge.
VERHUUR VAN HET GEBOUW

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 sjabbatdienst. Ook worden Joods
Nieuwjaar, Grote Verzoendag en de sedermaaltijd gevierd.
Informatie: joodsegemeentezwolle@ziggo.nl.

De synagoge kan onder bepaalde voorwaarden
gehuurd worden voor evenementen zoals concerten, lezingen, studiedagen, recepties etc.
Catering in overleg mogelijk. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met de verhuurmanager dhr. B.D. (Berney) Stibbe via het e-mailadres info@synagoge-zwolle.nl.

VRIEND(IN) VAN DE SYNAGOGE
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 als uw vriendschapsgift voor 2019-2020.
Aanmelding: info@synagoge-zwolle.nl
Het postadres van Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle is: Laurierlaan 1, 8024 XB
Zwolle.
Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle heeft
de fiscale ANBI-status.
Giften aan deze stichting zijn daardoor
aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
U kunt uw gift overmaken op rekening
NL59INGB0004725865 van Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle te Hattem, ovv
‘Vriendschapsgift’.

Website: www.synagoge-zwolle.nl

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)
- Mr. H.R. (Rob) Behrens, fiscalist te
Hattem (penningmeester)
- E.G. (Edwin) Ketelaar te Heerde
- Dr. S.P. (Peter) van 't Riet, oud-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

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. 0384539664). Uw wensen worden door hem
discreet behandeld.
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