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Maandagavond 11 mei 2020: slotavond en certificaatuitreiking
Hierbij nodigt het bestuur alle cursisten en docenten uit aanwezig te zijn op de
slotavond van het seizoen 2019-2020. De derdejaars cursisten krijgen dan in de aula
van het Willem Lodewijk Gymnasium van cursusleider Bert L. van der Woude hun
certificaat uitgereikt.
Hoe de avond er verder uit gaat zien is nog niet bekend. De PR-commissie en de
derdejaars groep zijn nog bezig een zinvolle invulling te bedenken. De avond zal in
ieder geval in het teken staan van ontmoeting en gezelligheid.
Noteer daarom alvast deze datum in je agenda. Nadere berichten zullen volgen.
Bezoek Synagoge op 2 februari 2020
Op een wat miezerige zondagmiddag komen 16
cursisten met aanhang bij de synagoge. Daar
worden ze opgewacht door Wim Lammers, een
oud TVG-er, die rondleider is in de synagoge. Wim
vertelt ons met veel enthousiasme over het
ontstaan van de Joodse gemeenschap in
Groningen rondom de Folkingestraat. Daar wordt
dan rond 1900 door de Joodse gemeenschap de
opdracht gegeven aan architect Tjeerd Kuipers om
een synagoge te bouwen in “Moorsche stijl”.
Tjeerd Kuipers heeft alleen ervaring met de bouw
van de Zuiderkerk in Groningen en laat zich
daarom inspireren door de synagoge in de
Oraniënburgerstrasse te Berlijn.
We krijgen uitleg over de bouw, de voorwerpen en
gebruiken binnen de synagoge. Natuurlijk is er in
deze tijd van de Auschwitzherdenkingen ook
aandacht voor de gebeurtenissen in de Tweede
Wereldoorlog en de ondergang van de Joodse
gemeenschap in Groningen.
Aan het eind
bezoeken we nog de mikwe, het reinigingsbad.
Deze is nog niet gerestaureerd en men is bezig
fondsen te vergaren om dit bad alsnog te laten
opknappen.
Na een leerzaam en gezellig bezoek, gaan we met een aantal mensen naar het boeiende
en gezellige literaire café “De Graanrepubliek” een glaasje nuttigen.
Al met al een leerzame en gezellige middag die navolging verdient.
Meer informatie over de synagoge kun je vinden op
https://www.synagogegroningen.nl/
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