Nieuwsbrief Joods Groningen 2020-07
Van de redactie
Het is december, de laatste maand van het jaar. Sommigen van u zitten al midden in de
feestdagen en vieren Chanoeka, anderen zijn druk met de voorbereidingen voor Kerstmis en
Nieuwjaar. Wat u ook viert en hoe u dat doet zal dit jaar voor iedereen anders zijn dan u
gewend bent gezien de Covid-19 pandemie.
Wees allen voorzichtig en blijf gezond.

Dank aan…
Else Valk voor het delen van het verhaal over haar familie met Joods Groningen.
Henk Kalk, de auteur van dit verhaal, voor zijn toestemming het verhaal over de lotgevallen
van de familie Valk uit Muntendam te mogen plaatsen op Joods Groningen.
Henk Kalk voor zijn foto’s van Stolpersteine in Muntendam.

Wijzigingen
Pagina’s
Aan de J.A. Feithstraat is toegevoegd in welke buurt deze valt.
De tekst van de artikelen van Gompel en Sam Dwinger zijn enigszins aangepast.

Nieuwe menu’s toegevoegd
Cultuur
Onder dit menu is nu het sub-menu Stolpersteine Muntendam toegevoegd.

Straten
Aan dit menu is Muntendam toegevoegd.

Nieuwe verhalen / pagina’s
Anna Paulownastraat
Deze straat en haar Joodse bewoners in Groningen Stad zijn toegevoegd. Naar pagina…

De Muntendammer familie Valk
Woensdagavond 11 november 1942
Aan het begin van de avond lopen Johanna Hollé en haar vriendinnen o.a. Jo Geertsema en
Martje Hartman door het donkere Muntendam richting huis. Op last van de Duitse bezetters
moesten de ramen worden geblindeerd en er was geen straatverlichting. Zij komen van de
gymnastiekles die werd gegeven in de gymzaal van de school aan de Bovenweg, aangekomen
bij de T-kruising Kerkstraat – Middenweg blijven ze plotseling staan, de stilte van de avond
wordt ruw onderbroken door luid gegil en gehuil. Lees verder…

Kerkstraat Muntendam
Deze straat en een overzicht van haar Joodse bewoners zijn toegevoegd. Naar pagina…

Louis van Adelsbergen
Louis van Adelsbergen wordt geboren op 7 juli 1873 te Groningen als 2e kind van 7 kinderen van
de vleeshouwer Mozes van Adelsbergen (Groningen, 20 februari 1843 - Groningen, 20 april
1916) en Sara Bloemendal (Groningen, 13 januari 1846 - Groningen, 23 maart 1926). Het jongste
kind van dit echtpaar, een meisje, wordt in 1882 levenloos geboren. Louis verlooft zich op 8 juli
1906 in Groningen met Miena de Haas. Lees verder...

Stolpersteine Muntendam
Dit is een fotografisch overzicht van de Stolpersteine die gelegd zijn in Muntendam. Naar
pagina…

Straten index Muntendam
Deze index met een overzicht van op Joods Groningen genoemde straten in Muntendam is
toegevoegd. Naar de index…

Nieuwe Media
‘Groningse Joden - Grunneger Jeuden, een apart slag volk’
Een lezing die Wout van Bekkum op 8 november 2020 gaf via Zoom voor de afdeling
Jeruzalem van Irgoen Olei Holland (de organisatie van Nederlandse immigranten in Israël).

Evenementen
Stille objecten, sprekende verhalen
Donderdag 24 december 2020 t/m zondag 14 februari 2021 van 13:00-17:00u
Selectie uit de topstukken van Synagoge Groningen
Een klein, oranje-kleurig blikje, een versleten gebedenboek, een kleurrijk schilderij van
Jeruzalem: Synagoge Groningen heeft in de afgelopen jaren veel collectiestukken verworven
waarmee het eeuwenoude verhaal van het Jodendom in de provincie Groningen wordt
verteld. Meer informatie...
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 aan Joodse personen, uw 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.

Nieuwsbrief
U kunt deze nieuwsbrief downloaden als .pdf document.
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

