Nieuwsbrief Joods Groningen 2021-04
Van de redactie
Dit keer is de nieuwsbrief van Joods Groningen op het eerste oog nogal kort. Toch valt er op de
website de nodige nieuwe informatie te vinden. Zo komen in het verhaal over de Nieuwstad maar
liefst 27 personen met hun eventueel inwonende gezinsleden aan bod. Waar van toepassing zijn
deze nu ook gelinkt aan hun plaats in mijn stamboom. De reden hiervoor kunt u verderop in deze
nieuwsbrief en op de website lezen.
Helaas is het nog onzeker wanneer welke versoepelingen van de Corona-maatregelen van kracht
worden de komende weken. De opening van het project “Alle namen tellen” in de Folkingestraat
Synagoge is daarom uitgesteld. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Evenementen” in deze
nieuwsbrief.

Nieuwe verhalen
Nieuwstad
De Nieuwstad en een korte beschrijving van haar Joodse bewoners is toegevoegd aan de straten
van Groningen Stad. Lees verder…

Salomon Berkelo
Salomon Berkelo wordt geboren op 23 december 1870 te Groningen als jongste van de 4 kinderen
van Coenraad Berkelo (Groningen, 7 augustus 1835 - Groningen, 22 mei 1923) en Betje Salomon
Levie (Groningen, 8 augustus 1835 - Groningen, 19 december 1879). Lees verder…

Nieuwe pagina’s
Stamboom
Deze pagina is toegevoegd aan het menu “Diversen”. Waarom deze pagina toegevoegd is, om
welke stamboom het gaat en hoe e.e.a. werkt kunt u hier lezen.

Gezocht
Informatie winkeliers Folkingestraat
Joods Groningen is op zoek naar personen die informatie, herinneringen, spulletjes en/of
anekdotes hebben over de winkeliers en hun winkels in de Folkingestraat vóór de Shoah. U kunt

zich melden per e-mail aan info@joodsgroningen.nl.

Evenementen
I.v.m. de lockdown zijn er tot tenminste 28 april 2021 geen fysieke
evenementen.
Adoptie van Joodse namen uit de Herewegbuurt in Groningen
Let op! Gewijzigde datum
In de Folkingestraat Synagoge Groningen wordt vorm gegeven aan de verhalen achter de Joodse
namen uit de Herewegbuurt. De datum van dit project is uitgesteld en het zal nu plaatsvinden van
30 mei – 6 juni 2021. Lees verder...
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.

Wat is úw verhaal
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, informatie met elkaar uitwisselen 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

