Vreugde in verdrukking

En ‘wijn’ voor de Pesachviering werd gemaakt van thee met een beetje aardbeienjam.
In de vernietigingskampen konden de feesten
soms alleen nog maar in gedachten worden
gevierd …

De joodse feesten tijdens de
Tweede Wereldoorlog

De zomertentoonstelling Vreugde in Verdrukking van Christenen voor Israël behandelt dit
boeiende en ontroerende thema. In deze tentoonstelling worden foto’s en bijzondere
voorwerpen getoond, die betrekking hebben
op de viering van de Joodse feesten in de
duistere periode van de verdrukking.
Feesten vormen een belangrijk onderdeel van
het Jodendom, maar hoe vier je feest als
mensen je naar het leven staan? Religieuze
Joden kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het beleven van hun geloof voor
uiteenlopende dilemma’s te staan. Hoe vier je
Pesach, het feest van de bevrijding, als je gevangen zit? Hoe houd je de Sjabbatsrust, als
je gedwongen wordt te werken? Of ga je vasten tijdens Jom Kippoer als je al zoveel honger lijdt?

Synagoge Aalten
Stationsstraat 7
woensdag 15 juni tot en met
zaterdag 10 september 2016
Open:

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

Entree: € 1,50 volwassenen
€ 1,- kinderen tot 12 jaar

De Duitse bezetter deed er alles aan om niet
alleen de Joden, maar ook het Jodendom te
vernietigen. Alleen al voor het opzeggen van
een gebed, kon je gestraft worden. Toch deden veel religieuze Joden tot het einde hun
uiterste best om zich zoveel mogelijk aan de
613 ge- en verboden uit de Bijbel te houden
en dan met name de viering van de feesten.
Deze vieringen gaven een gevoel van verbondenheid en troost aan de zwaar getroffen
Joodse gemeenschap. Dit was meestal niet
zonder gevaar en vroeg om een grote mate
van creativiteit. Zo werden Chanoekakandelaren gemaakt van uitgeholde aardappelen die
gevuld werden met machineolie.

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

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.
***
Neem eens een bezoek aan de synagoge op
in uw lesrooster of jaarprogramma. Veel
groepen deden dat al. Hun reacties 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 € 15,- per jaar.
Bankrekening 3802.05.254 (IBAN: NL85
RABO 0380 2052 54) 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.

