September-Oktober 2022

Dinsdag

Herfst Seizoen

4 Oktober, 2022
15:00 -16:00 uur
Julianastraat 27, Emmen

Herdenking Razzia 2/3 oktober 1942

Trio C tot de Derde
Klezemer muziek!!!
23 oktober om 14:00 uur

Fred Menko - auteur

Op 4 oktober 2022 wordt in de synagoge de gevallenen
herdacht van de grote razzia in de nacht van 2 op 3 oktober
1942. Hierbij werden 65 van de in Emmen wonende joden
opgepakt en naar kamp Westerbork gebracht. In de
gemeente Emmen zijn in de Tweede Wereldoorlog door, of
tengevolge van het naziregime naar verhouding veel
mensen om het leven gekomen door executies van en
confrontaties met verzetsmensen, door beschietingen en
bombardementen en door vervolging van vooral Joodse
medeburgers. De Joodse gemeenschap in de gemeente
Emmen die voor de Tweede oorlog nog bestond uit een
bloeiende gemeenschap was na 1945 bijna weggevaagd.
Maar liefst 128 Joodse bewoners werden door de Duitsers
vermoord.

Veertien Kinderen
Lezing en Signeren Boek
13 november om 14:00 uur
Chanoeka
Lezing en viering
18 december om 14:00 uur

Aan de herdenking wordt meegewerkt door leerlingen van
het Hondsrug College.
Iedereen is van harte welkom!
Agenda
Opening
De Grote Razzia
Muziek
Bijdrage Hondsrug College
Lezen van de namen van de slachtoffers
Aansteken van de kaarsen
Stilte

Joodse Feestdagen
De Joodse dag begint bij
zonsondergang op de
voorafgaande datum.

Voorbeeld: Rosj Hasjana
(Nieuwjaar) 2022-5782 begint
op zondagavond 25
september 2022.

Virtuositeit en lyrisch spel in Synagoge Emmen

Rosj Hasjana
26-27 september
Jom Kippoer
5 oktober
Soekot en Simchat Torah
10-18 oktober
Chanoeka
19-26 december

zondag 23 oktober
14:00 uur
Trio C tot de derde speelt boeiende variaties op klezmer,
balkan- en zigeunermuziek.
De drie musici Carel den Hertog (viool), Coos Lettink
(accordeon) en Caspar Terra (klarinet) spelen niet alleen
met elkaar maar ook naar elkaar door op speelse wijze
elkaar muzikaal uit te dagen en te verleiden tot virtuositeit
en lyrisch spel. Hun muziek geeft uitdrukking aan zowel
euforische vrolijkheid als intens verdriet, en leent zich
zodoende voor dansen, maar ook voor dromen.
Nieuwsgierig geworden? Neem vast een voorproefje via de
website: www.trioctotdederde.nl

Vrienden

Zondag 23 oktober; 14.00 uur. Synagoge Emmen,

Wilt u vriend of vriendin van

Julianastraat 27.

Stichting Sjemmesj zijn?

Entree: € 10.00; vrienden € 7,50. Inclusief drankje na afloop.

Voor 25,00euro/jaar krijg u
een seizon lang 2,50euro
korting op een toegangskaart
voor de bijeenkomsten op
zondagmiddag.
Neem aub contact met ons
op!

Rijksmonument

In het centrum van Emmen , op de Julianastraat, staat een
van de weinige rijksmonumenten van Emmen:
de sjoel
Sjoel is een andere word voor synagoge in het jiddische
taal. Dus, Stichting Emmer Sjoel – ’Sjemmesj’(zon in het
Hebreeuws), streeft ernaar dat dit bijzondere synagoge
een plek blijft waar mensen elkaar ontmoeten, verhalen
gedeeld worden en waar we met elkaar herdenken, vieren
en leren. Dit doen we door een scala aan activiteiten:

Colofon
Stichting
Emmer Sjoel
Sjemmesj

Contact:
•
•
•

Rondleidingen voor volwassenen en
scholieren(incl. educatief materiaal)
Eens per maans op zondagmiddag een cultureel
programma met een lezing of muziek.
In de eerste week van oktober een herdenking van
de oktoberrazzia in Emmen van 1942.Deze
herdenking wordt op woensdag middag samen met
een van de scholen voor voortgezet onderwijs
vormgegeven

Douwe Douwstra
Borgerbrink 28
7812 ND Emmen
telefoon:
(0591) 616.773
mobiel: 06-20.972.364

Wilt u meer over onze mooie synagoge en/of de
geschiedenis van de joodse gemeente in
Emmen weten? Dan mag u contact met ons opnemen via
onze website:
www.synagoge-emmen.nl
Of bellen: Secretaris dhr.D. Douwstra
Telefoon 0591-616773

e-mail:
douwstra@home.nl

