Nieuwsbrief Joods Groningen 2020-06
Van de redactie
We lopen langzaam aan naar de feestdagen toe. Helaas zullen die dit jaar erg sober
uitpakken. Geen familiebijeenkomsten zoals gebruikelijk is. Laten we hopen dat we in 2021
weer op ‘normale wijze’ de feestdagen kunnen vieren. Voor een overzicht van de komende
data van Joodse en Israëlische feestdagen zie verderop in deze nieuwsbrief.
Wees allen voorzichtig en blijf gezond.

Dank aan…
Dit keer dank aan Michel Meijer voor zijn foto’s van de synagoge van Bourtange. Hiervan is nu
zijn foto van het Joods Monument in Bourtange gebruikt in het artikel over de Joden aldaar.
De overige foto’s kunt u binnenkort zien in een nog uit te brengen artikel over deze
synagoge.

Wijzigingen
Pagina’s
Er zijn 2 foto’s vervangen op de pagina Begraafplaats Jodenkamp. Het betreft de foto van de
‘Kleine gedenksteen’ die nu niet achter een hek verborgen is en de foto ‘Ommuurd’ die nu
duidelijker is. Door op de foto’s te klikken openen deze in groot formaat in een nieuwe tab.
Deze foto’s mag u gebruiken voor niet commerciële doeleinden mits u de bron vermeldt.
De pagina Joodse Feest- en Gedenkdagen vindt u nu ook onder het menu ‘Cultuur’, submenu
‘Feestdagen’. Meer informatie hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Aan de pagina ‘Historie der Joden in Bourtange’ is informatie toegevoegd over wanneer en
door wie het Joods Monument aldaar onthuld heeft.

Nieuwe menu’s toegevoegd
Cultuur
Onder het menu ‘Cultuur’ vindt u nu het sub-menu ‘Feestdagen’. Onder dit sub-menu
bevinden zich de Joodse feest-, gedenk- en treurdagen voor 2020. Voor het jaar 2021 vindt u
hier de Joodse én Israëlische dagen.
De sub-menu’s ‘Evenementen’ en ‘Media’ bevinden zich nu ook onder het menu ‘Cultuur’

Diversen
Onder dit menu bevindt zich nu het sub-menu ‘Archief’. Hier kunt u eerder uitgebrachte
nieuwsbrieven teruglezen en/of downloaden in een .pdf document.

Nieuwe verhalen / pagina’s
Benjamin de Vries
Benjamin de Vries wordt geboren op 26 november 1919 te Groningen als jongste van de 2
kinderen van Siemon Henri de Vries (Groningen, 1890 - Sobibor, 1943) en Saartje Nijveen
(Foxhol gem. Hoogezand, 1894 - Groningen, 1935). Hun oudste kind is dochter Eva
(Groningen, 1917 - 1990). Als Benjamin slechts 15 jaar oud is overlijdt zijn moeder op lees
verder...

Feest-, Gedenk- en Treurdagen 2021
Niet alleen de bijzondere Joodse maar ook de Israëlische dagen voor 2021 zijn toegevoegd.
Lees verder…

Historie der Joden in Bourtange
Bourtange is een vestingdorp in de venen van de streek Westerwolde in Oost-Groningen. De
streek ligt in de nabijheid van het Duitse Ost-Friesland waardoor er sprake is van DuitsJoodse
invloeden in de regio. Wordt er in de Stad Groningen al melding gemaakt van de eerste
Joden in de stad in de tweede helft van de 16e eeuw, in Bourtange lees verder...

Media Index

Overzicht van alle media

Meijer Jacobson
Meijer valt de twijfelachtige eer ten beurt om de oudste inwoner van Bourtange te zijn die op
transport gezet wordt. Je kunt zijn verhaal en dat van zijn gezin hier lezen…

Nieuwe Media
Selma, de vrouw die Sobibor overleefde
Aan de vooravond van de herdenking van 65 jaar bevrijding Westerbork zond de NOS een
portret uit van de enige Nederlandse vrouw die de verschrikkingen van het
vernietigingskamp Sobibor in Polen overleefde: Selma Engel-Wijnberg. Voor dit portret
zochten de makers, Ad van Liempt en Esmeralda Böhm, de inmiddels 87-jarige Selma op in de
Verenigde Staten. Bekijk deze documentaire…

Evenementen
Organiseert u of uw organisatie een evenement dat relateert aan Joods Groningen dan kunt
u dit melden per email aan info@joodsgroningen.nl. Uw evenement wordt dan weergegeven
op de evenementen pagina van Joods Groningen.

Help mee de verhalen van de Joden in Groningen te vertellen
Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen
herinneringen, familie geschiedenis, documentatie, foto’s etc. in te sturen die betrekking
hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk verhaal de
bron vermeld worden.

Facebook groep Groninger Familie van Dam
Groninger Familie van Dam
Privé groep · 50 leden

Deze groep is bedoeld voor iedereen die afstamt van Gomprecht Abrahams van Dam en
Froukje Salomons Cohen. In deze groep kunnen familieleden contact leggen met elkaar, de
familiebanden aanhalen etc.
Let op! Vermeld bij uw aanmelding wat uw familierelatie is tot dit stamouder echtpaar en/of
tot welke, hieruit voortgekomen, familie u behoort.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods
Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl

