Het Genootschap Nederland-Israël, afd. Leeuwarden, organiseert voor het seizoen 2018-2019 weer
een serie lezingen en deze keer in de grote (literaire) zaal van SWETTEHIEM, Pieter Sipmawei 290
(achteringang aan het eind van hun eigen parkeerterrein), 8915 DZ in Leeuwarden-West (recht
tegenover het bekende gebouw Eeltsje’s Hiem) op onderstaande avonden van 19.30 tot 21.30 uur.
Er is een goede busverbinding en ruime parkeergelegenheid in de omgeving van het gebouw (niet
op het parkeerterrein van Swettehiem zelf, maar op de direct nabijgelegen parkeerplaatsen).
1. Lezing door ds. Thijs Moonen, bestuurslid van GNI Leeuwarden, op dinsdag 9 oktober 2018
over het onderwerp 'Leven en invloed van de Rothschild familie’.
2. Lezing door Els van Diggele over haar derde boek “Wij haten elkaar meer dan de Joden” (*)
op dinsdag 6 november 2018. Els van Diggele is een bekend journaliste en schrijfster in
Israël en de Palestijnse gebieden.
3. Lezing door dr. Bart Wallet op dinsdag 11 december 2018 over het onderwerp “Een terugblik
op hoe het beeld van Israël in de Nederlandse samenleving sinds 1948 zich steeds heeft
gewijzigd”.
4. Lezing door Jan Franke, journalist in Israël en de Palestijnse gebieden, op dinsdag 15
januari 2019 over het onderwerp ’De veelzijdige vormen van waterbeheersing in Israël’.
5. Lezing door dr. Jan Henk Hamoen, theoloog en kunstliefhebber, op dinsdag 19 februari 2019
over het onderwerp ‘Je leven schilderen’ over de kunstbeleving van Charlotte Salomon en
de tentoonstelling in het JHM.
6. ‘Sjolem aleichem’, vrede zij met u, is de klassieke Jiddisje begroeting met als klassiek
antwoord: ‘Aleichem sjolem.’ Sjolem Rabinowitz is namelijk de schrijver. Over deze
wereldberoemde vertelling gaat de voorlezing en vertelling door Fajga Szmulewicz op
dinsdag 26 maart 2019. En na de pauze is er dan weer onze gebruikelijke, jaarlijkse
ledenvergadering.

(*) Het betreffende boek kan bij de aanwezige boekentafel worden aangeschaft.
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