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Beste vrienden van de Synagoge van Amersfoort,
De Nieuwsbrief heeft een wat nieuw aanzien gekregen door de hand van onze nieuwe
secretaresse Mirjam van der Span. Zij is Sara van Oordt - Jonckheere opgevolgd, van wie wij
binnenkort onder grote dank afscheid zullen nemen.
Door uw regelmatige bijdragen krijgt onze Stichting een sterker fundament en zullen we
onze doelstellingen kunnen realiseren. Onze dank daarvoor. Ook 2014 willen we daarom bij
u aanbevelen voor uw steun o.a. voor onze bijdrage aan de mogelijke restauratie van het
kleed voor de Arke, dat afkomstig is van de voormalige Synagoge van Nijkerk.
Voor het behoud van de Synagoge en de bijgebouwen zijn de werkzaamheden in volle gang.
Dat zijn noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, die worden verzorgd door de Stichting
Stadsbeheer. Zo blijft de historie en het actuele leven van onze stad in beeld.

Bestuurdersnieuws
Er is een nieuwe versie uit van onze wervingsfolder. Donateurs en nieuwe donateurs vinden
daarop het verplichte uitgebreidere bankrekeningnummer ( zie boven). Tevens zijn we nu
ook erkend als: ANBI, stichting voor een goed doel. Uw bijdragen zijn derhalve aftrekbaar
voor de belasting. Ook voor u zijn die folders beschikbaar om leden te werven. Vraag gerust
om exemplaren.

Activiteiten 2014
De volgende activiteit staat alweer op de agenda.
De Seideravond die verzorgd gaat worden door rabbijn S. Evers op 25 maart.
Een korte samenvatting over Pesach staat hier onder vermeld, op 25 maart wordt een
uitgebreide uitleg verstrekt.

Seider: dat doe je zo
Pesach, afgeleid van 'sloeg over' ook bekend als het lentefeest,
vrijheidsfeest of matzefeest is een van de belangrijkere feesten in
het Jodendom. Met Pesach herdenkt men de Joodse slavernij in
Egypte en de uittocht uit Egypte ('Exodus') en daarmee de
bevrijding van de slavernij. Deze gebeurtenissen staan centraal in
het Joodse ethos.
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Pesach duurt zeven of acht dagen en begint op de avond van de 14e niesan die in maart of
april kan vallen. Pesach eindigt in Israël op de 21e niesan en daarbuiten op de 22e niesan.
Datum: Dinsdag 25 maart 2014
Locatie: Beth Medina, Drieringensteeg 7, 3811 KJ Amersfoort
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang:19.30 uur, duur : ongeveer 2 uur
Kosten: vrije gift

In de volgende nieuwsbrief meer over;
 de wandelingen door Joods Amersfoort met aansluitend een rondleiding in de
synagoge in juli en augustus, door ’t Gilde.
 Rondleidingen in de synagoge met mogelijkheid wandeling door Joods Amersfoort
iedere 1e zondag van de maanden mei t/m september, door de Joodse gemeente.

Donateurs-nieuws
Om onze doelstellingen te kunnen realiseren zijn nieuwe donateurs van harte welkom.
Bij doelstellingen denken we aan het volgende:
 Het organiseren van avonden met informatie en leeraspecten
 Gedeeltelijke ondersteuning van concrete projecten die te maken hebben met
interne accommodatie, restauratie van objecten (geen gebouwen) en inrichting
 Bekendheid geven aan de synagoge als historisch erfgoed van Amersfoort door
educatieve activiteiten
Wij doen als bestuur een beroep op u om als donateur belangstellende vrienden te werven.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Uw wensen en ideeën?
Wij vinden onderlinge communicatie erg belangrijk, u kunt kenbaar maken wat uw wensen
en ideeën zijn voor het goed functioneren van onze Stichting. Uw suggesties en uitwisseling
van ideeën inzake thema’s, sprekers, muziek- of filmpresentaties, worden zeer op prijs
gesteld.

Terugblik op de workshop antisemitisme
De workshop antisemitisme , afgelopen 28 januari, is door de deelnemers zeer gewaardeerd.
De uitleg van Guy Muller, werkzaam bij het CIDI, over bepaalde soorten van antisemitisme ,
was voor velen leerzaam.

Namens het bestuur van VSA
Frans Zwarts
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