Activiteitenrooster 2008-2009
1.

'Over veiligheidsmaatregelen in Israël' op 16 september 2008 door drs.
Ronnie Naftaniël.
In 2003 verscheen de documentaire CHECKPOINT van Yoav Shamir. Hierin probeert
deze op zijn indringende wijze gedurende een paar jaar zonder enig commentaar de
dagelijkse gang van zaken vast te leggen. De diepe frustraties aan weerszijden rond
grensposten en wegversperringen tussen bewoners van de Westelijke Jordaanoever en
Gaza enerzijds en de soldaten anderzijds brengt hij op zijn eigen wijze in beeld. In
hoeverre is de hierdoor ontstane beelvorming juist?
Ronnie Naftaniël van het CIDI geeft dan ook zijn visie op de genomen
veiligheidsmaatregelen die helaas nodig werden geacht. Een moeder-terroriste van zeven
kinderen smokkelde op zekere dag een gordel met explosieven langs de controleposten.
De gordel was bestemd voor een zelfmoordterrorist teneinde in Rosj Ha’Ajin nabij Tel
Aviv zijn verwoestende werk te doen; een aanslag werd gelukkig verijdeld.
De boekentafel is aanwezig.

2.

Stadswandeling door de vroegere Joodse buurt van Leeuwarden met o.a.
een bezoek aan de huidige synagoge o.l.v. Dhr. Cees Drijver op woensdag
17 september om 14.00 uur.
Verzamelpunt bij Tresoar. Graag van tevoren de namen van de personen opgeven bij
Cees Drijver, 058-2121708, of via email: c.drijver8@upcmail.nl.

3.

Voor de pauze op 28 oktober 2008 een half uur durende film met toelichting
over de Nidche Israel Jechanes Synagoge in Amsterdam vanaf haar ontstaan
tot heden door dhr. M. Aronson.
Na de pauze 'Joodse woorden in het Nederlands en het Fries' door drs. Uzi
Hagaï. Veel woorden, uitdrukkingen en gezegden gebruiken we zonder ons te
realiseren, dat ze vanuit het Jiddisch en/of Hebreeuws in onze spreektalen terecht zijn
gekomen.
De boekentafel is aanwezig en gelegenheid tot aanschaf van de dvd van de film.

4.

Lezing op 25 november 2008 over 'Joodse Medische Ethiek' door drs. J.N.
De Leeuwe, arts.
Rabbijn Evers schrijft ergens o.a. dit: ...Het achterwege laten van levensreddende en
levensverlengende maatregelen is onaanvaardbaar. Het is verboden het sterven te
verhaasten..Ook versterven is niet toegestaan. Voeding en vocht mogen een
ongeneeslijk zieke of terminale patient niet worden onthouden.Dit zijn ethische kwesties
waar niet iedereen hetzelfde over denkt.
In de pauze is er gelegenheid Israël producten te kopen bij de dames Zijlstra en OmbeletHoek en een evenuele aanschaf van de vertaling van de Talmoed, hoofdstuk 2 van drs.
J.N. de Leeuwe.

5.

'Enkele reis Tel Aviv- Amsterdam' door Galit Tuvya en Janet van der Molen
op 16 december 2008 van 19.30 uur t.e.m. 22.30 uur.
Sinds enige tijd treedt ze samen op met Janet van der Molen. Met sketches, hebreeuwse
liedjes en gedachten willen ze een brug slaan tussen twee culturen. We kijken met de
ogen van Galit. Zij is met haar gezin een paar jaar geleden naar Nederland gekomen.
Hoewel ze inmiddels is ingeburgerd, blijft het gemis bestaan. Ze liet een vaderland achter,
een land waar veiligheid niet de basis is zoals bij ons in Nederland. De vertalingen van de
liedjes worden aan iedereen verstrekt.
Muziek cd's van dit duo zijn te koop op onze boekentafel.

6.

Israel in beeld bij vriend en vijand – van hostimoordenaar tot
kindermoordenaar. Op ons uitdrukkelijk verzoek een lezing van Wim
Kortenoeven van het CIDI op 20 januari 2009 om 19.30 uur met
presentaties.
−
−
−
−

beeldvorming en perceptiemodellen, oriëntaals en occidentaals;
holocaustontkenning en –inversie (‘blaming the victim’, Israel als ‘nazistaat’);
antisemitische thema’s en ikonen die ingezet worden bij de demonisering van de
Joodse staat;
mediamanipulatie

Wim Kortenoeven neemt wat literatuur mee voor op de boekentafel.
7.

Presentatie voor leden van ons genootschap in Verzetsmuseum Friesland,
Turfmarkt 11 8911 KS te Leeuwarden o.l.v. Hans Groeneweg, hoofd VMF,
op Memorial Holocaust Day 27 januari 2009 om 14.00 uur.
De boekentafel is aanwezig in het museum.

8.

Lezing met als thema 'Het geheim van de Dode Zeerollen ontrafeld' op 24
februari 2009 door dr. Mladen Popovič, Acting Director, Faculty of
Theology and Religious Studies and Qumran Institute van de
Rijksuniversiteit Groningen.
In januari 2008 verscheen het standaardwerk 'De rollen van de Dode Zee' van Florentino
García Martínez en Adam van der Woude in samenwerking met Mladen Popovic. Over
Qumran, de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom wordt een boeiende uiteenzetting
gegeven ondersteund door de beelden van een samengestelde presentatie.

9.

Sociaal werk in Israël op 24 maart 2009.
Vrijwilligersorganisatie Fund For Food From Friends. Hun vrijwilligers verlenen trouw de
noodzakelijke voedselhulp onder een zeer grote groep minderbedeelden (waaronder veel
Ethiopische Joden) in Natanja in Israël. Een uiteenzetting over dit onderwerp wordt door
mevr. T. Troostwijk gegeven.
Hierna wordt er een bijdrage geleverd over het werk van de WIZO, the Women's
International Zionist Organization in het algemeen en in de regio door mevr. I. Schabbing.
Er wordt hierbij een film vertoont over het uitgebreide werk van de WIZO.
Daarna vertelt mevr. T. Reisman het een en ander over haar WIZO reis naar de
verschillende projecten van de WIZO in Israël.
Er is een door de WIZO georganiseerde producten- en boekentafel ten behoeve van de
door hen gesteunde doelen. Tevens is er allerlei foldermateriaal aanwezig.
Na de pauze hebben we de Jaarvergadering 2009 van de leden van ons genootschap,
afdeling Leeuwarden en omstreken.
Verantwoording van het financiëel jaarverslag over 2008 door de penningmeester, dhr. J.
ter Mors.

___________________________________________________________________
Inlichtingen: A. Alberda, Het Emplacement, Wijnhornsterstraat 150, 8932 EZ Leeuwarden. 058-8448066
website: www.gnileeuwarden.nl
wijzigingen voorbehouden

