Verslag uitgeoefende activiteiten 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018

Cursussen
Het cursusprogramma 2017-2018 met een korte beschrijving per cursus is gedrukt in een oplage van
400 stuks en verspreid. Op de website was het volledige cursusprogramma met een uitgebreide
omschrijving te vinden.
In het cursusjaar 2017-2018 heeft Stichting Judaica Zwolle de volgende cursussen verzorgd:
1. Vrij Leerhuis 1 Reizen door de Tora: de verhalen van Jacob en Jozef door drs. R. (Rob) Cassuto.
Drie avonden.
2. Vrij Leerhuis 2 Moesar, het heilige in het alledaagse door dhr. D. (Daniel) Beaupain. Vier
avonden.
3. Korte cursus 1 Religieus extremisme vanuit Joods perspectief door dhr. W. (Wim) Neevel.
Deze cursus ging helaas niet door omdat er te weinig aanmeldingen waren.
4. Korte cursus 2 Hoe God zichzelf overtrof, een seculiere zoektocht door drs. C. (Chaim) van
Unen. Twee avonden.
5. Korte cursus 3 Joodse meditatie door rabbijn drs. J.M.C. (Hannah) Nathans MA. Drie
avonden.
6. Korte cursus 4 Stefan Zweig. De wereld van gisteren door mr. L. (Leo) Frijda. Twee avonden.
7. Korte cursus 5 Israël verdeeld: hoe uit een klein koninkrijk twee wereldreligies ontstonden
door drs. J. (Jona) Lendering. Drie middagen.
8. Cursus Bijbels Hebreeuws 2 door dr. E. (Evert) van den Berg. Vijftien avonden.
9. Cursus Bijbels Hebreeuws 3 door dr. E. (Evert) van den Berg. Tien avonden.
De cursussen werden dit cursusjaar goed bezocht. Eén cursus kon helaas vanwege een te laag aantal
aanmeldingen niet doorgaan.

Judaica Bulletin
In het afgelopen jaar zijn vier nummers van het Judaica Bulletin verschenen in een oplage van 270295 exemplaren.

Tentoonstelling en rondleidingen
In de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 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 schoolklassen, verenigingen etc.

Samuel Hirschlezing
Op zondag 19 november 2017 was de 19de Samuel Hirschlezing. De lezing met de titel “Hoe zit dat
toch met vrouwen in het Jodendom?” werd uitgesproken door rabbijn M.L. (Marianne) van Praag.

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

