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Het Genootschap Nederland-Israël, Afd. Leeuwarden e.o. heeft dit jaar haar
40 jarig-jubileum en daar willen we met elkaar uitvoerig bij stil staan. Daarom
willen we voor onze leden op 8 september 2009 een Culinaire Avond
organiseren in het fraai ingerichte, luxe 4-sterren hotel Wyswert van de Stenden
University aan de Rengerslaan 8 in Leeuwarden. Er zal een heerlijk koosjer stijl
diner voor ons worden bereid. Verder wordt er een speciaal programma voor deze
avond samengesteld.
Lezing over 'Het geheim van de Dode Zeerollen ontrafeld' op 29 september
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.
Lezing over zijn boek 'Joodse Stadjers' en de veranderende identiteit van de
joodse gemeenschap in de stad Groningen (periode 1796-1945) op 20 oktober
2009 door de historicus dr. Stefan van der Poel. In de pauze is er gelegenheid
bij de boekentafel het boek 'Joodse Stadjers' te kopen.
Lezing op 24 november 2009 over 'Ervaringen uit het gewone, dagelijkse
leven in gezin en maatschappij in Israël' door drs. Marian Cohen-Aandagt,
voormalig psychotherapeut en maatschappelijk werker in Israël en daar al ruim
dertig jaar woonachtig. In de pauze is er gelegenheid WIZO producten te kopen.
Lezing met presentatie op 8 december 2009 over het onderwerp 'De Russische
Joden; van immigrant tot Israëli' door drs. S.G. Heldring. Een blik op de
assimilatie van deze nieuwkomers, waaronder veel hoogopgeleide vakmensen,
wetenschappers, kunstenaars en musici. In de pauze is er gelegenheid Israël
producten van het IPC te kopen.
Lezing van drs. Hilde Pach, vertaalster van hebreewse literatuur en
promovendus bij de Leerstoelgroep Hebreeuws, Aramees en Joodse Studies van
de UvA
op 19 januari 2010 over het onderwerp van haar proefschrift
'Dinstagisje en Fraitagisje Koeranten', een Amsterdamse Jiddisje krant uit het
eind van de zeventiende eeuw.
Lezing van ds. Henk Poot op 16 februari 2010 met als onderwerp 'Wat doet
Christenen voor Israël?' Een met veel beeldmateriaal omlijst raamwerk van de
velerlei projecten daar. Speciaal ook aandacht voor ondersteuning van arme
Ethiopische studenten aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.
Op 23 maart 2010 houdt ds. C.P. Sybrandi van de Stichting Boete en Verzoening
voor de pauze een lezing met beeldmateriaal over 'De vele
herstelwerkzaamheden op de Joodse begraafplaatsen'. Na de pauze hebben
we de Jaarvergadering van de leden van ons genootschap, afdeling Leeuwarden en
omstreken. Verantwoording van het financiëel jaarverslag over 2009 door de
penningmeester. 'Middags is er gelegenheid om onder deskundige begeleiding een
bezoek aan de Joodse begraafplaats van Leeuwarden te brengen .
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