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Beste lezers van de nieuwsbrief,
We zijn blij dat de Synagoge al bijna 12
jaar een plek is in Harderwijk waar mensen
even op adem kunnen komen en hun
verhaal kwijt kunnen. In die jaren hebben
we veel mensen zien komen en ook weer
zien gaan. En zo mag het ook zijn. We
geven mensen een plek en proberen hen
te stimuleren om hun leven weer wat op
de rit te krijgen. Daarin proberen we door
te laten klinken hoe Jezus Christus met
mensen optrok en hun waardeerde in wie
ze waren.
Maar het is in die 12 jaar niet vanzelf
gegaan. Ook nu weer hebben we echt
een paar goede vrijwilligers nodig om de
openingsuren verantwoord inloophuis te
kunnen zijn. En vorig jaar sloten we af
met een financieel tekort van €8.000, voor
de eerste keer in ons bestaan een tekort.
Onze gifteninkomsten lopen terug. Helpt
u mee door te geven van uw tijd of uw
geld? Alleen dan blijft de Synagoge ook
de komende jaren een plek “met hart voor
mensen”.
Namens het bestuur,
Goos van Steinvoorn, voorzitter

Afscheid Didi per 1 juli

Per 1 juli gaan we een vast gezicht
missen. Na zich vele jaren te hebben
ingezet voor de Oude Synagoge zal Didi
Companjen op 1 juli afscheid nemen
van de Oude Synagoge. Ze kan haar
werk als staflid van de Oude Synagoge
niet langer combineren met haar andere
werkzaamheden. Didi, we willen je
bedanken voor je enthousiasme, je
creatieve inbreng en de jaren dat jij je hebt
ingezet! Alexandra van Bemmel neemt in
ieder geval de taak van het beheer van
de agenda van Didi over. Heel erg fijn
en – dank hiervoor alvast Alexandra!
Daarnaast blijft nog wel het gegeven
dat er nog iemand naast Gerrit nodig
is als staflid. We hopen (en bidden) dat
ook deze functie nog voor 1 juli ingevuld
wordt! Denkt u met ons mee?

Zomerrooster

Het zomerrooster gaat vanaf week 29 in
en eindigt in week 34 (dus van 13 juli tot
en met 23 augustus). In week 28 – op
vrijdag 10 juli sluiten we ook al om 13.00
uur – dus na de lunch.
We sluiten dit keer deze zomertijd af met
de jaarlijkse barbecue: op zondag 23

augustus! Jullie lezen het goed: het is
dit keer niet pas in september, maar in
augustus!!
de openingstijden tijdens de vakantie:
- Dinsdagmorgen t/m 13.00 uur
- Vrijdagmorgen t/m 13.00 uur en
- Zondagmiddag – de ‘gewone’ tijden.

(Kern)vrijwilligers gezocht!

Inloophuis de Oude Synagoge is op zoek naar kernvrijwilligers!
Al bijna 12 jaar is de Oude Synagoge een plek in Harderwijk waar mensen even
op adem kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen. We geven mensen een
plek en proberen hen te stimuleren om hun leven weer wat op de rit te krijgen.
Daarin proberen we door te laten klinken hoe Jezus Christus met mensen optrok
en hun waardeerde in wie ze waren. De inloop is 9 dagdelen per week open. Om
open te kunnen, zijn hebben we vrijwilligers nodig. Op dit moment zijn we vooral
op zoek naar kernvrijwilligers. Als kernvrijwilliger heb je tijdens openingstijden de
eindverantwoordelijkheid.
Een kernvrijwilliger:
Wat we bieden?
- heeft een levend geloof;
- Een ontzettend dynamische en boeiende
- heeft overzicht;
werkplek;
- kan zo nodig kordaat optreden;
- Waardering;
- geeft leiding aan de andere vrijwilligers;
- Een geweldig team van vrijwilligers;
- is stressbestendig;
- Een voldaan gevoel als je weer naar huis
- zorgt voor een positieve sfeer.
gaat;
Wil je meer weten of ontdekken of het wat voor je is?
Bel met Gerrit de Haan (06-53562040) of tijdens openingsuren van de Oude
Synagoge naar 0341429641
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Nieuw

Op zolder staan sinds kort een aantal
rekken met kleding. Deze kleding is
bedoeld voor bezoekers die het heel goed
kunnen gebruiken.

Concerten

Voor muziek zit u goed in de Oude
Synagoge.
Er
worden
regelmatig
concerten georganiseerd. Zo hadden we
onlangs het duo NIHZ weer op bezoek.
Het was een hele geslaagde avond –
waar zo’n 40 bezoekers waren. De
muziek van NIHZ is indringend en vooral
Sanna speelt fantastisch fluit. Vooral
(ook) de manier waarop zij ‘Amsterdam
huilt’ vertolken is indrukwekkend, naast
de echte Jiddische muziek. Zij vonden het
ook erg fijn om (weer) bij ons te zijn. Wilt
u op de hoogte blijven van de concerten?
Geef dan uw e-mailadres door.

Papieren Theaterfestival

Van 13 t/m 15 mei vond het jaarlijkse
Papieren Theaterfestival weer plaats in
de huizen rond de Vischmarkt. Drie dagen
lang werden voorstellingen gegeven in
de woonkamers van de eeuwenoude
panden op en nabij de Vischmarkt in
Harderwijk. Theaters uit verschillende
landen lieten de bezoekers kennismaken
met, genieten van en betoverd raken
door deze bijzondere, pure, kunstvorm.
Ook dit jaar werd kaartverkoop gedaan
vanuit de Oude Synagoge en verzorgden
wij de maaltijden voor de spelers in de
Synagoge. Na de laatste voorstellingen
troffen de spelers elkaar dan ook in de
Synagoge onder het genot van een hapje
en een drankje.

Ruimte te huur

Wilt u eens afspreken op een unieke
locatie? Dat kan bij de Oude Synagoge.
De Oude Synagoge heeft diverse
gebruiksmogelijkheden, te gebruiken voor
cursussen, meetings, vergaderingen,
diensten en besloten bijeenkomsten. Het
gebouw heeft twee toiletten op de begane
grond en vier verschillende groepsruimten
verdeeld over drie verdiepingen en een
kantoor voor eigen gebruik. Het gebouw
is toegankelijk voor rolstoelgebruikers
en heeft een aangepast toilet. Er is geen
lift aanwezig. De diverse ruimtes kunnen
bij wijze van sponsoring gebruikt worden
voor diverse activiteiten. Voor informatie
over het gebruik van de ruimten, het
regelen van warm/koud eten & drinken en
reserveringen belt u met Gerrit de Haan,
tijdens openingstijden (0341-429641).

Digitale nieuwsbrief

Wij willen de nieuwsbrief graag per mail
versturen. Dus ontvangt u deze nog per
post, stuur dan een e-mail naar naar
backoffice@deoudesynagoge.nl.
Vermeldt daarbij uw naam, adres en
e-mailadres, zodat wij de nieuwsbrief in
de toekomst per mail kunnen sturen.
Dit ontlast niet alleen het milieu, maar
bespaart ons ook kosten. Met deze
kostenbesparing kunnen we nog meer
gasten van dienst zijn.
Contact
Jodenkerksteeg 1 3841 BP Harderwijk
Telefoon: 0341-429641
info@deoudesynagoge.nl
www.@deoudesynagoge.nl
facebook.com/DeOudeSynagoge

Hoe kunt u helpen?

De Oude Synagoge heeft uw hulp nodig! We zijn op zoek naar uitbreiding van de
staf en kernvrijwilligers. Meld je aan via: backoffice@deoudesynagoge.nl
Naast de nodige ‘handjes’ kunnen we niet zonder financiële ondersteuning.
Ondersteun de Oude Synagoge! Het inloophuis heeft een ANBI-status en
daardoor is uw gift belasting aftrekbaar.
Bankgegevens: NL22 RABO 03177 67 585 t.n.v. De Oude Synagoge.

