BESTE VRIENDEN EN VRIENDINNEN
VAN DE ZWOLSE SYNAGOGE
Het seizoen 2009-2010 is weer gestart en graag
willen wij u laten weten hoe het met de synagoge
gaat. Gelukkig hebben we vorig seizoen veel
financiële bijdragen ontvangen, waarvoor we alle
gevers van harte bedanken. Deze bijdragen maken het
mogelijk het gebouw te beschermen tegen de tand des
tijds. Als vriend of vriendin van de synagoge vragen
wij u ook dit seizoen ons werk voor de Zwolse
synagoge te (blijven) steunen.

GROOT ONDERHOUD EN
BEVEILIGING

De hele operatie heeft onze stichting echter wel een
flink bedrag gekost: € 25.500,- voor het
loodgieterwerk en € 12.500,- voor het schilderwerk.
Deze bedragen “vielen nog mee”, omdat op het
steigerwerk bezuinigd kon worden door beide
werkzaamheden gecombineerd uit te laten voeren en
een externe steigerbouwer in de arm te nemen.
Tijdens de werkzaamheden bleek echter ook het hout
op diverse plaatsen te zijn aangetast. Verder werd aan
het dak een aantal tekortkomingen geconstateerd,
zoals gebroken pannen, scheurvorming in het
metselwerk, losgelaten voegwerk e.d. Daarom is de
hulp ingeroepen van bouwbedrijf Huisman in
Rouveen om zowel de schilder als de loodgieter bij te
staan. Op de bijkomende kosten van € 4000,- waren
we helaas niet echt voorbereid, maar uitstellen van dit
werk zou later vele malen meer gaan kosten.

stichting door al het uitgevoerde werk behoorlijk op
onze reserves moeten interen.

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 secretaris mw. W. (Wil) Snoeijer-van
Luit, tel. 038-4651926.

In de afgelopen zomermaanden is er groot onderhoud
aan de buitenkant van de synagoge gepleegd. Dat was
nodig omdat sinds de restauratie in de jaren ’80 veel
lood- en zinkwerk aan vervanging toe was. Goten
begonnen te lekken en moesten vervangen worden.
Ook het zinken dak aan de voorzijde bij de kleine
synagoge was nodig aan vernieuwing toe. Vorig jaar
was het zinkwerk aan de achterzijde boven de ark al
vervangen, zodat nu al het lood- en zinkwerk weer in
orde is en het gebouw als vanouds een fikse regenbui
kan verdragen. Het Zwols Loodgieterbedrijf heeft
daarbij voortreffelijk werk geleverd!

Na al dit opknapwerk is er nog één grote buitenklus
en een binnenklus overgebleven, waarvoor het geld
momenteel ontbreekt. Dat is om te beginnen de
schoorsteen van het gebouw. Deze heeft geen functie
meer en het 15 meter hoge element kan in de
toekomst een gevaar gaan vormen voor de omgeving:
het metselwerk vertoont scheurvorming en het advies
van de Monumentenwacht is om deze te slopen. Dat
is niet een eenvoudige klus, want de schoorsteen is
aan de achterzijde slechts bereikbaar via een smalle
steeg. Met behulp van een steiger zal de schoorsteen
steen voor steen gesloopt moeten worden tot op de
gootlijn, waarna het restant afgedekt wordt.

De Stichting Judaica - De Stichting Judaica Zwolle
organiseert veel activiteiten in de synagoge zoals
cursussen, een bibliotheek, rondleidingen, de
jaarlijkse Samuel-Hirschlezing, de tentoonstelling
“Joods leven in en om Zwolle”. De rondleidingen
trekken veel groepen vooral ook 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
secretaris, 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 (tel. 06-10315204) of
aan genoemd e-mailadres.

Omdat er voor het loodgieterwerk steigers voor en
naast het gebouw geplaatst moesten worden en ook
het schilderwerk aan onderhoud toe was, is tevens het
schildersbedrijf Porte uitgenodigd om een offerte te
maken. In overleg met Sikkens Verf is er een plan
van aanpak voor het schilderwerk gemaakt en nu ziet
het gebouw - na alle houtwerk grondig geschuurd,
gegrond en gelakt te hebben - er weer fris uit.

De binnenklus die nog ligt te wachten, is het
opknappen van het interieur: stucwerk en
schilderwerk vragen om aandacht. Ook aan de
beveiliging binnen het gebouw moet het nodige
worden aangepast aan de eisen van de tijd. Het zijn
allemaal noodzakelijke onderhouds-werkzaamheden
waarvoor wij opnieuw een beroep op uw
vrijgevigheid willen doen, want we hebben als

Het 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.

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 2009-2010.
U kunt uw gift overmaken op onze
bankrekening 22.68.22.036 of op onze
postgiro 472.58.65 t.n.v. Penn. Stichting
Voortbestaan Synagoge Zwolle te Dalfsen,
o.v.v. “vriendschapsgift 2009-2010”. 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 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 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 te
Kampen (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)
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