Activiteitenrooster 2010-2011
1.

Lezing van ds. Henk Poot op 21 september 2010 met als onderwerp 'Wat doet
Christenen voor Israël?' Een met beeldmateriaal omlijst raamwerk van de
velerlei projecten daar. Speciaal ook aandacht voor ondersteuning van arme
Ethiopische studenten aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.
De dames Zilver en Ombelet-Hoek verzorgen in de pauze weer de tafel met
mooie producten van het Israël Producten Centrum.

2.

Lezing van drs. M.S. Slager-Van Sijs op 19 oktober over 'De IMA als WMA-lid
zich handhavend als een onafhankelijke medische organisatie'. De IMA is de
Israel Medical Association en de WMA is de World Medical Association. Dr. Slager
is medisch specialist en is tevens voorzitter van de stichting WAAR, Werkgroep
voor Accuratesse en Authenticiteit in Reportages.

3.

Op 23 november 2010 spreekt de musicus Gregor Schaefer met behulp van
veel beeld-, film- en geluidsmateriaal over het boeiende onderwerp 'Klezmermuziek - vroeger en nu'. Gregor is musicus en bassist van de bekende Shtetl
Band Amsterdam. Deze band speelt met haar bezetting de oorspronkelijke jiddisje
klezmermuziek. Tijdens het laatste Jiddisch Festival Leeuwarden in 2010 gaf de
band een fantastisch concert in Tresoar.

4.

Lezing van Ger van der Leij op 14 december 2010 over het onderwerp 'De geschiedenis
van de staat Israël' geïllustreerd met over vele jaren deskundig verzameld interessant
beeldmateriaal uit kranten en tijdschrijften. Dhr. Ger van der Leij is voorzitter van het Israël
Comité Nederland.
Tevens verzorgt mevr. Van der Leij een tafel met producten uit Israël. De opbrengsten
hiervan komen ten goede aan goede doelen in Israël.

5.

Lezing van drs. Siem van der Woude op 18 januari 2011 over het onderwerp 'Tussen
Jeruzalem en de Slotmakersstraat', een geschiedkundige terugblik van de Joodse
diaspora tot op heden in onze directe omgeving. Siem van de Woude van Tresoar is auteur
en samensteller van het indrukwekkende boek 'Joods leven in Friesland'. Tevens is er in de
pauze gelegenheid om dat bijzondere boek aan te schaffen bij de boekentafel.

6.

Lezing van dr. Tjeerd de Graaf op 22 februari 2011 met veel beeld-, film- en
geluidsmateriaal over het zeer interessante onderwerp 'Stemmen van de Sjtetl: Oude
archiefopnames en de laatste sprekers van het Jiddisch in St.-Petersburg'. Tot voor
kort was hij verbonden aan de Fryske Akademy en Mercator van de Europian Research
Centre on Multilingualism and Language Learning en hij is nog steeds actief op dit gebied.
Hij was een van de inleiders op het symposium ''A velt mit veltlekh'' in het Aljemint als een
van de programma onderdelen van het Jiddisch Festival Leeuwarden 2010.

7.

Lezing van rabbijn Moshe Stiefel op 22 maart 2011 over het onderwerp 'De wereldwijde
betekenis van de Chabad beweging'. Wat is de Chabad beweging binnen het jodendom?
Wat beoogt zij en wat is haar invloed wereldwijd?
In de pauze is er weer een tafel met Israël producten van de WIZO. De WIZO website is te
vinden op: www.wizo.nl.
Na de pauze is er de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
___________________________

