Nieuwsbrief Joods Groningen 2021-06
Van de redactie
Wordt u ook zo vrolijk van het mooie weer en het feit dat de Corona maatregelen nu in snel tempo
worden afgebouwd? De horeca is zowel buiten op het terras als binnen geopend en langer dan het
geval was. Culturele instellingen mogen hun deuren onder voorwaarden weer openen. We kunnen
eindelijk naar archiefinstellingen voor onderzoek én we kunnen weer een bezoekje brengen aan
bijv. de Folkingestraat Synagoge of het Joodse Schooltje in Leek. De rondleidingen op zondag in de
oude Joodse buurt van Groningen zijn ook van start gegaan. En talloze andere activiteiten zijn er
gepland. Neem dus gauw eens een kijkje wat er de komende tijd te beleven valt op de
evenementenpagina.

Bijgewerkt
Pagina’s
De pagina “Rondleidingen” in de Folkingestraat Synagoge en de vroegere Joodse buurt in
Groningen is bijgewerkt Ga naar de pagina...
De pagina “Elke naam telt” is bijgewerkt. Tijdens de voorbereiding van het project over de adoptie
van de voormalige Joodse bewoners van de Herebuurt is de naam van het project een aantal keren
enigszins gewijzigd. De huidige benaming is nu “Elke naam telt”. De url van de pagina is hier aan
aangepast en de definitieve datum van de presentatie is nu bekend. Ga naar de pagina…
Aan de pagina “Straten Index Groningen” is de Schoolholm toegevoegd en is de link naar de Jan
Lutmastraat bijgewerkt Ga naar de pagina…
Aan de pagina “Historie Index” is de historie der Joden in Leek toegevoegd. Ga naar deze pagina…

Wijziging /Toevoeging
Zoekfunctie
Omdat de website van Joods Groningen steeds groter wordt is
voor uw gemak bovenaan in de zijbalk van de hoofdpagina een
zoekfunctie toegevoegd. Door een zoekterm of naam in te voeren
krijgt u een overzicht van alle pagina’s te zien waar deze in voorkomt. Links in dit overzicht ziet u de
naam van de pagina’s, indien u daar op klikt komt u op de betreffende pagina terecht. Om op de
hoofdpagina terecht te komen vanaf een andere pagina klikt u eenvoudig op de afbeelding
bovenaan elke pagina.

Menu’s
Aan het menu “Historie” is het submenu “Leek” toegevoegd.

Nieuwe verhalen
Historie der Joden in Leek
Leek of zoals de Groningers het noemen, (De) Laik of De Lieke is een dorp in de huidige gemeente
Westerkwartier. Het dorp is door de familie Van Ewsums gesticht op de plek waar een oude weg
van Tolbert naar Drenthe het veenstroompje de "Leecke" passeerde. Van de naam van dit riviertje
werd de naam Leek afgeleid. Tot 2019 was het lees verder...

Schoolholm
De straat en haar Joodse bewoners. De Schoolholm is een straat in de oude Jodenbuurt van
Groningen Stad en loopt van A-kerkhof tot het Zuiderdiep. De straat is vernoemd naar de
middeleeuwse school van de Der A-kerk. In de straat bevinden zich 8 gemeentelijke monumenten
waaronder Beth Zekenim, het lees verder…

Nieuwe Media
Podcast Barta Valk
Het hele gezin Valk uit Groningen overleefde Theresienstadt. Dochter Barta vertelt er over in
deze podcast. Ga naar de pagina…

Evenementen
Benefietverkoping op Kijkdagen Werk van de Ploeg
10 t/m 15 juni 2021
Het eerste grote evenement in Synagoge Groningen na de heropening wordt gevormd door de
Kijkdagen van Richard ter Borg. Een groot aantal werken van bekende en minder bekende
kunstenaars, waaronder leden van De Ploeg, is te bewonderen tijdens deze gratis kijkdagen van 10
juni t/m 15 juni. De Kijkdagen worden georganiseerd door kunstexpert en galeriehouder Richard ter
Borg uit de Folkingestraat.
De Kijkdagen bieden deze keer een heel bijzondere gelegenheid om Stichting Folkingestraat
financieel te steunen! Op de veiling kunt u
namelijk een bod doen op het bijzondere schilderij Frankisch Stadsgezicht van de Duitse schilder
Franz Xaver Frankl (1881-1940).
De eigenaar van het olieverfschilderij uit 1921 doneert de opbrengst aan Stichting Folkingestraat
Synagoge! Kijk voor meer informatie…

Expositie “Joods Erfgoed en Pekelder Zilverschatten”
20 juni – 31 oktober 2021
Kostbaar toraschild
Aanleiding voor de expositie is de recente verwerving van het toraschild van de kille Pekela door het
Museum Het Kapiteinshuis (een toraschild is een versiersing van zilver op de toramantel die de
torarol omhult). Het schild werd in 1906 gemaakt door twee zilversmeden uit Groningen: R. van
Weering en J. van Duinen, en door de vrouwengroep van de synagoge: Bigdei Koudesj (‘kleren van
heiligheid’) geschonken.
De Synagoge Groningen en NIG-Groningen (Joodse Gemeente Groningen) hebben hiervoor ook
bruiklenen beschikbaar gesteld.
Bijzonder object uit de collectie van Synagoge Groningen
Het betreft een statutenboekje van de ‘Pieuse Israëlietische Vereeniging Gemieloeth-ChasadiemKabraniem’. In dit boekje staan de rechten en plichten beschreven van de leden van deze Pekelder
begrafenisvereniging. Lees verder…

Elke naam telt
8-15 mei 2022
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 vindt nu plaats plaats van 815 mei 2022. Meer informatie...
Organiseert u of uw organisatie een evenement dat relateert aan de Joden en het Joodse leven in
de provincie Groningen, dan kunt u dit melden per email aan info@joodsgroningen.nl. Uw
evenement wordt dan weergegeven op de evenementen pagina van Joods Groningen.

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.

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

