Traditie in papier en
kleuren
Snijwerk en schilderijen met
Joodse thema’s van

Tammy Verheul en
Suzanna van Duffelen
Synagoge Aalten
Stationsstraat 7
woensdag 12 juni tot en met
donderdag 5 september 2013
Open:

woensdag 13:30-16:30
donderdag 10:00-16:00

Entree:

€ 1,50 volwassenen
€ 1,kinderen tot 12 jaar

Tammy Verheul is geboren en getogen in
een kibboets in Israel. Na haar studie aan de
Universiteit in Haifa werd ze lerares Bijbelstudie, Joodse geschiedenis en literatuur.
Door haar huwelijk met een Nederlandse man
kwam zij in ons land terecht. In haar hobby,
papierkunst, (zelf noemt ze het ‘tekenen met
een mesje’) beeldt zij met grote precisie
voorwerpen uit die met de Joodse religie en
cultuur te maken hebben. Haar werken in papier worden eigenlijk niet geknipt maar gesneden. Eerst wordt het ontwerp tot in detail
bedacht, daarna tekent Tammy het op de
achterkant van het papier en pas wanneer dat
helemaal naar haar zin is, begint ze met snijden. Ieder snijwerk van haar is uniek, ze
maakt er nooit twee tegelijk. Bij symmetrische
werken heeft ze er plezier in om toch net een
klein detail asymmetrisch te maken, maar in
eerste instantie valt dat de kijker helemaal
niet op.
In de afgelopen tien jaar is Tammy Verheul
heel intensief met het snijden bezig geweest.
In 2010 exposeerde zij in Hospice Beth Immanuel in Amsterdam.

Suzanna van Duffelen werd geboren in
Leerdam en woont sinds 1972 in de Gelderse
Achterhoek. Van haar vader erfde zij een
veelzijdige creativiteit. Al jong was zij bezig
met houtbewerking, later legde zij zich toe op
het bouwen van muziekinstrumenten (violen,
vedels, midwinterhoorns en enkele harpen).
Op de laatste harp die zij bouwde heeft zij
ook een schildering aangebracht. Zo ontdekte
zij op haar zoektocht naar andere creatieve
mogelijkheden dat schilderen haar passie
heeft. Sindsdien schildert zij graag op ambachtelijke wijze met olieverf. Bij de keuze
van haar onderwerpen laat ze zich leiden
door een andere interesse die zij ook van
jongs af heeft gehad, namelijk haar liefde
voor het Joodse volk en de staat lsraël.

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.

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 € 20,-. Schoolklassen gratis, als
de school donateur is.

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. de Ruijter, Ludgerstraaat 80, 7121 EM
Aalten, tel. 0543 - 472614.

Het adres: Stationsstraat 7, in het hart van
Aalten, drie minuten van de Markt.

Neem eens een bezoek aan de synagoge op
in uw lesrooster of jaarprogramma. Veel
groepen deden dat al. Hun reacties zijn onverdeeld positief.

Het bedrag van uw donatie stelt u zelf vast,
maar wij hopen op minimaal € 15,- 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.

