Verslag uitgeoefende activiteiten 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

Cursussen
Het cursusprogramma 2016-2017 met een korte beschrijving per cursus is gedrukt in een oplage van
430 stuks en verspreid. Op de website was het volledige cursusprogramma met een uitgebreide
omschrijving te vinden.
In het cursusjaar 2016-2017 heeft Stichting Judaica Zwolle de volgende cursussen verzorgd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrij Leerhuis 1 Lost in Translation door Jacob Ben-Chaim. Vier avonden.
Vrij Leerhuis 2 Zakendoen en Joodse ethiek door dr. M. (Michael) Bloemendal. Drie avonden.
Korte cursus 1 Chanoeka, religie en geweld door dr. M. (Marcus) van Loopik. Twee middagen.
Korte cursus 2 Er was eens… een Joodse parabel door dr. H.L.M. (Eric) Ottenheijm. Twee
avonden.
Korte cursus 3 Joodse denkers door dr. D.J. (David) Wertheim, R. Smidt van Gelder –
Fontaine, en J.J. (Johan) Dekker. Drie avonden.
Korte cursus 4 Maken Joodse kunstenaars Joodse kunst? door drs. H.E. (Henk) Puts. Vier
avonden.
Korte cursus 5 Liefde en duisternis, vriendschap en verraad. De ambivalente wereld van de
Israëlische auteur Amos Oz door dr. H. (Hilde) Pach-Oosterbroek. Twee avonden.
Cursus Bijbels Hebreeuws 1 door dr. E. van den Berg. Vijftien avonden.
Cursus Bijbels Hebreeuws 3 door dr. E. van den Berg. Tien avonden.

Er was dit cursusjaar heel veel belangstelling voor de cursussen. De cursus Bijbels Hebreeuws 1
begon met het ongekende aantal van 27 cursisten maar ook de cursussen “Chanoeka, religie en
geweld” en “Lost in translation” zaten met 25 deelnemers helemaal vol.

Judaica Bulletin
In het afgelopen jaar zijn vier nummers van het Judaica Bulletin verschenen in een oplage van 295310 exemplaren.

Tentoonstelling en rondleidingen
In de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 was de tentoonstelling “Joods leven in en om
Zwolle” die is ingericht op het voormalige vrouwenbalkon van de synagoge op 9 zondagen geopend.
Op deze zondagen was er ook een rondleiding in de synagoge. Daarnaast waren er veel
rondleidingen voor groepen zoals verenigingen, schoolklassen etc.

Samuel Hirschlezing
Op zondag 6 november 2016 was de 18de Samuel Hirschlezing. De lezing met de titel “Israël, een
baken van stabiliteit in een kolkend Midden-Oosten” werd uitgesproken door drs. Ronny Naftaniel.

Project “Tentoonstelling Jodenvervolging in 12 portretten”
Na een lange periode van voorbereiding door een projectgroep van vier personen werd op 28
augustus 2016 de mobiele tentoonstelling “Jodenvervolging in 12 portretten” geopend in de
synagoge. De tentoonstelling bestaat uit 12 portretten met persoonlijke levensverhalen van Joodse
Zwollenaren die leefden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de opening zijn de portretten
opgesteld en voor educatieve doeleinden gebruikt op diverse plekken in Zwolle en omgeving. De
portretten kunnen voor educatieve doeleinden worden gehuurd. Bij de tentoonstelling is ook een
boek verschenen.
Voor deze tentoonstelling zijn er, naast de bijdrage van Stichting Judaica Zwolle, subsidies en
bijdragen ontvangen van onder andere: Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting het Hervormd
Weeshuis, Stichting tot algemeen nut Zwolle, Hemmink Zwolle en Rotaryclub Zwolle.

Project “Lesbrieven Jodenvervolging in 12 portretten”
Om de tentoonstelling “Jodenvervolging in 12 portretten” toegankelijker te maken voor kinderen is
in 2017 in samenwerking met Stadkamer Zwolle en Historisch Centrum Overijssel een project gestart
om lesbrieven bij de mobiele tentoonstelling te ontwikkelen. De lesbrieven zullen worden ontwikkeld
voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Naast Stichting Judaica Zwolle hebben ook Stichting het Hervormd Weeshuis en Historisch Centrum
Overijssel een subsidie of bijdrage toegezegd voor dit project.

Project “Tentoonstelling Selma Wijnberg”
Op 4 mei 2017 werd in de synagoge de tentoonstelling over Selma Wijnberg geopend. Dit project is
uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle en is volledig gefinancierd door de
gemeente Zwolle. De tentoonstelling over Selma Wijnberg is een aanvulling op de bestaande
tentoonstelling op het voormalige vrouwenbalkon van de synagoge.

Bestuur
Er waren drie bestuursvergaderingen, daarnaast was er regelmatig overleg via e-mail.

