Expositie

De Joodse Bijbel, de TeNaCH, ons Oude
Testament, is geschreven in het
Hebreeuws, een taal die tweeëntwintig
letters kent. Deze letters spelen in de
verschillende stromingen van de Joodse
mystiek, zoals kabbala en chassidisme,
een belangrijke rol. De theoloog Ruud
Bartlema houdt zich al vele jaren bezig
met de bestudering van deze beide
gebieden. Omdat hij tevens beeldend
kunstenaar is, heeft hij van iedere
Hebreeuwse letter een schilderij
gemaakt, waarin verschillende facetten
van de mystieke betekenis van zo’n
letter zichtbaar gemaakt worden.

Wijsheid in kleur

De letter Tsadi, die in het chassidisme verbonden is met rechtvaardigheid en verlossing

De mystiek van de Hebreeuwse letters

Synagoge Aalten
Stationsstraat 7
donderdag 12 juni
tot en met zaterdag
13 september 2008
Open:
iedere woensdag 13:30-16:30
iedere donderdag 10:00-16:00
Open Monumentendag (zaterdag 13
september)
Entree:
€ 1,50 volwassenen
€ 1,- kinderen tot 12 jr.

De letter Samech, met in de driehoek de
woorden van de priesterlijke zegen

Reproducties van deze schilderijen zijn
deze zomer te zien in de Aaltense
synagoge. De Hebreeuwse letters zelf
zijn telkens in beeld gebracht, soms
duidelijk en in goud gevat, soms
enigszins verscholen in de voorstelling.
Daarnaast zijn ook verwijzingen naar
getalswaarde en de symbolische
betekenis van de letters in de voorstellingen verwerkt. De sprekende
kleuren hebben daarbij een eigen
betekenis, die de zeggingskracht van
de afgebeelde letters versterkt.

Er is heel wat
te zien
in een synagoge.

Aan de stichting

Vrienden van de Aaltense synagoge
is door de joodse gemeente het gebruik en
beheer van de synagoge toevertrouwd voor
zover het geen joodse erediensten betreft.
Bij het beheer gaat het vooral om zaken als
onderhoud en financiën. Een zo oud gebouw
(1857) vraagt veel onderhoud en dus hoge
kosten.
De belangrijkste bron van inkomsten ter
dekking van deze kosten wordt gevormd door
de bijdragen van onze donateurs.
U begrijpt dus wel dat wij ook u graag zouden
verwelkomen als donateur van de stichting. Bij
voorbaat hartelijk dank!
Meldt u zich aan bij onze penningmeester de
heer J. W. Bulsink, Hogestraat 83, 7122 BS
Aalten, tel. 0543 - 478345.

Loop er eens binnen...
Groepsbezoek is mogelijk, overdag of 's
avonds, als u daarvoor een afspraak gemaakt
hebt met H. Kuiper, tel. 0543 474520
Voor een inleiding en toelichting wordt gezorgd.
Als bijdrage in de kosten vragen wij voor de
hele groep € 15,-. Schoolklassen gratis, als de
school donateur is.
***
Neem eens een bezoek aan de synagoge op in
uw lesrooster of jaarprogramma. Veel groepen
deden dat al. Hun reakties zijn onverdeeld
positief.
Het adres: Stationsstraat 7, in het hart van
Aalten, drie minuten van de Markt.

Het bedrag van uw donatie stelt u zelf vast,
maar wij hopen op minimaal € 10,- per jaar.
Bankrekening 3802.05.254, of giro 51886
t.n.v. de Stichting 'Vrienden van de Aaltense
Synagoge' te Aalten.

Loop er eens binnen...
In Aalten kan dat.

Dit is de poort van de Eeuwige.
Rechtvaardigen zullen binnentreden.

