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Philip Staal
From:
To:
Sent:
Subject:

"Philip Staal" <philip@sisanit.com>
"Tswi J. Herschel" <tswi31@bezeqint.net>; "Fred Altmann" <altmann@bezeqint.net>
21:21 2006  מאי06 שבת
Fw: [Nieuwsbrief-joods] JOODS.NL MAGAZINE 5 mei 2006

Beste Fred en Tswi,
Zoals je kunt zien in de nieuwsbrief joods.nl is joods.nl een samenwerkingsverband aangegaan met JMW.
Prettige week,
Philip
====
----- Original Message ----From: nieuwsbrief-joods@b4.noterik.com
To: Nieuwsbrief-admin
Sent: Friday, May 05, 2006 3:16 PM
Subject: [Nieuwsbrief-joods] JOODS.NL MAGAZINE 5 mei 2006
Sjabbat:

5 mei 2006

begin: 5 mei 19:45
einde: 6 mei 22:08

Beste allen,
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar joods.nl en registreren zich om actief gebruik te
kunnen maken van het Forum, de Sjmoeshoek en allerlei andere interactieve onderdelen. Wie zich
namens een organisatie registreert kan vervolgens zelf Agenda-items toevoegen en adresgegevens
van de organisatie controleren en aanpassen.
Ondertussen werken wij gestaag door aan de website. Nieuw is de zoekbalk voor Google, te vinden
in de linkerkolom.
Twee vrijwilligers zijn aan de slag met het Adresboek. Laat ons s.v.p. weten of uw organisatie
ontbreekt? Stuur een e-mail naar loeach@joods.nl met uw aanvullingen en/of opmerkingen.
De vacature voor een redacteur loopt nog t/m maandag 8 mei. Belangstelling? Klik HIER!
Joods.nl is samenwerking aangegaan met JMW (zie o.a. de advertentie voor een
jongerencoördinator) en deelt m.i.v. vandaag wekelijkse wisselcolums van Leo Mock met Crescas.
De inleiding verschijnt zowel bij hen als bij ons online, vanaf volgende week vullen de websites van
Crescas en joods.nl elkaar aan.
Wij wensen u sjabbat sjalom en een goed weekend!
Raya Lichansky
Daniëlle van den Bos

Talmoed: een wekelijkse column van Leo Mock
Iedere vrijdag plaatst joods.nl een column uit het boek Surfen op de zee van de Talmoed van drs.
Leo Mock. Tegelijkertijd verschijnt op de website van het Joods Educatief Centrum CRESCAS een
column uit Leo Mocks boek Zappen door de Talmoed.
Afl. 1: Inleiding.
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Stoomcursus Ivriet
In korte tijd de eerste beginselen van het Ivriet onder de knie krijgen (beginners) of je kennis in
korte tijd een stuk verbeteren (gevorderden), dat is een wens van velen.
Het Joods Educatief Centrum Crescas biedt dit jaar voor het eerst een korte, intensieve cursus op
twee niveaus.
De lessen beginnen op 21 mei aanstaande.
150 jaar Siegmund Freud
Op 6 mei 2006 is het precies 150 jaar geleden dat Sigmund Freud in Freiberg werd geboren en vindt
in Leiden de officiële opening plaats van het Freudjaar. Het Nederlands Psychoanalytisch Instituut,
uitgeverij Boom en de Ambassade van Oostenrijk organiseren in 2006 gezamenlijk het 'Freudjaar'.
In TweeVandaag vanavond een vooruitblik.
De maand Iejar met het Poeriemvrouwtje
Rabbijn Ies Vorst schreef vooor Hakehilla, het maandblad van de Joodse Gemeente Amsterdam, in
18 afleveringen telkens een aantal bladzijden speciaal voor kinderen. Ze verschijnen rond de joodse
feestdagen ook op joods.nl. Vandaag deel 1: Op je (omer)tellen passen!
Nieuwe regering in Jeruzalem
De nieuwe Israelische ministerraad, stoelend op vier partijen, wordt vanmiddag geïnstalleerd.
De eerste problemen doemen al op aan de horizon.
De lange tocht van een galajurk
In deze tijd van het jaar duiken overal verhalen over kleine, maar veelzeggende gebeurtenissen op
uit de bezettingstijd. Radio Rijnmond kwam op het spoor van een chique japon die 70 jaar geleden
is gedragen door een Joodse vrouw die woonde op de Nieuwe Binnenweg.
Nieuw boek van Lody van de Kamp
Rabbijn Lody van de Kamp presenteerde woensdagavond zijn boek Blijf daar, kom niet!, een
jeugdroman over een Joodse jongen uit Den Haag die de oorlog weet te overleven. De schrijver zet
de emotionele drama's af tegen de historische gebeurtenissen op het wereldtoneel.
De stilte van 4 mei
Margriet Voormans presenteert al een aantal jaren voor de NOS-televisie op 4 mei een uitzending
‘vanaf locatie’, een plek in het land, ver weg van de officiële grote dodenherdenking op de Dam in
Amsterdam. Op de website van TweeVandaag schrijft ze waarom de verhalen van 4 mei ieder jaar
opnieuw verteld moeten worden.
Sidra Acharé Mot-Kedosjim, Wajikra[Leviticus] 16:1-20:27
Sidra ACHARÉ MOT wordt ingeleid door Jerusalem Fellow Jonathan Boyd, KEDOSJIM door de
Zuid-Afrikaanse rabbijn Greg Alexander. En zoals gebruikelijk: de Dawar Achér - een andere uitleg
op de teksten, te lezen op de website van het Levisson Instituut.
Parsja Acharee Mot en Kedosjiem (Wajikra 16:1-18:30/Leviticus 19:1-20:27)
Op Jom Kippoer, als de Hogepriester het Allerheiligste betreedt, moet hij speciale kleding
aantrekken. De offers worden beschreven, waaronder 2 gelijke bokken, waarvan de ene geofferd
wordt en de andere, met de zonden van het volk beladen, de woestijn wordt ingestuurd (de
zondebok).
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Yad Vashem plechtigheid in Workum (F)
Op dinsdag 2 mei 2006 vond in het stadhuis van de Friese stad Workum een viervoudige Yad
Vashem ceremonie plaats. Posthuum werden daarbij geëerd de echtparen Jannes Geert en Aaltje
van der Wijk, Jelle en Jeltje de Vries, Hendrik en Geeske Postma en Jelle en Lodwice Flapper.
Minister Pechtold in debat met AEL
Volgens een bericht in De Telegraaf van vandaag wil minister Alexander Pechtold (Bestuurlijke
Vernieuwing) op 5 mei, Bevrijdingsdag, met Dyab Abou Jahjah, de leider van de Arabische
Europese Liga, debatteren over het thema 'terrorisme versus vrijheid'.
De staat Israel en de Shoah
Berichten over de erbarmelijke leefomstandigheden van Holocaust-overlevenden in Israël bereiken
de Nederlandse pers zelden. In Israël is dat anders, maar actie om de getroffenen te helpen wordt er
niet ondernomen. Eldad Kisch, gepensioneerd arts auteur van de column Vredestichtertje, steekt
zijn woede niet onder stoelen of banken.
Israel telt nu wereldwijd grooste aantal Joden
Sinds de geboorte van de staat Israel, 58 jaar geleden, is de bevolking van het land 8,7 x zo groot
geworden. Israel telde toen 806.000 mensen, nu 7,3 miljoen. Van hen is 76% Joods en ca. 20%
Arabisch. Met ca. 5 miljoen Joden binnen haar grenzen is Amerika voor het eerst naar de tweede
plaats verdrongen.
Katholieke beeldvorming over Joden: een dubbel gezicht
Van de hand van theoloog Marcel Poorthuis en historicus Theo Salemink is onlangs een
omvangrijke studie naar de beeldvorming over joden onder katholieken verschenen. Op 28 april
overhandigden de auteurs het eerste exemplaar aan mgr. Ad van Luyn, bisschop van Rotterdam, en
Ruben Vis, secretaris van het NIK.
Voormalige Joodse wijk in Shanghai moet op Werelderfgoedlijst
Het district Tilanqiao in de Chinese stad Shanghai was tijdens de Tweede wereldoorlog een veilige
haven voor ca. 30.000 Europese Joden op de vlucht voor het nazisme en zou erkend moeten worden
als UNESCO Werelderfgoed.
Schilderij van Emanuel de Witte in bruikleen in JHM
Het Joods Historisch Museum heeft van het Rijksmuseum Amsterdam 'Interieur van de Portugese
Synagoge te Amsterdam' (ca. 1680) van Emanuel de Witte in bruikleen gekregen. Het werk is te
zien in de Grote Synagoge van het JHM.
NIOD-tentoonstelling Oorlogskind nu in Amersfoort
Vijftien kinderen en hun oorlogsherinneringen: twaalf van hen gaan terug naar de dramatische
gebeurtenissen van de jaren '40-'45 die bepalend waren voor hun leven, de andere drie vertellen wat
ze overkwam in recente oorlogen. Voor de voorlaatste etappe is de reizende tentoonstelling
neergestreken in het Armandomuseum in Amersfoort.
Geen frisse wind in de Knesset
Een aantal ramen van de nieuwe vleugel van het gebouw van de Knesset zal op verzoek van
orthodoxe Joden hermetisch afgesloten worden om te voorkomen dat 'Kohaniem' in aanraking
komen met lucht die via een grafkelder in de onmiddellijke nabijheid van de Knesset binnen zou
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kunnen komen.
Leider Duitse Joden overleden
Paul Spiegel, de voorzitter van de Centrale Raad voor Joden in Duitsland, is zondag na een
wekenlang ziekbed op 68-jarige leeftijd overleden aan kanker. Spiegel ontvluchtte Duitsland tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1993 was hij als hoofd van de CRJD woordvoerder van de Joodse
gemeenschap in zijn geboorteland.
"Niet weggooien!"
"Niet weggooien!" Dat is het motto van een gezamenlijke actie van Nederlandse musea en
instellingen op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. De samenwerkende organisaties vragen
aandacht voor het behoud van materiaal uit de oorlogsjaren van particulieren en instanties uit
Nederland en Nederlands-Indië.
Behoud Synagoge Groningen voor NIG Groningen!
De synagoge aan de Folkingestraat staat in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen omdat
het gebouw momenteel haar honderdjarig bestaan viert, maar ook omdat er plannen zijn van de
gemeente Groningen het gebouw te verkopen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Een
website met informatie is sinds kort online.
Geroofde boeken tentoongesteld in het NIOD
Begin april 2006 was het precies 60 jaar geleden is dat de eerste lading in Nederland tijdens de
Duitse bezetting 'legaal geroofde' boeken vanuit Duitsland in Amsterdam arriveerde. Ter
gelegenheid daarvan is in de expositieruimte van het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie nog tot 29 juni de tentoonstelling ‘Auf Transport’ te zien.

_______________________________________________
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