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Hunrmer drie li$ vÍror u. het laatste
nurnmer in het iaar 5748- \tVe gaan de
zonrer in ne.ar een liid wasrin de ioodse
kalender befekkeliik leeg is- Dal bete-
kent een kJeine Loeach en periode ven
bezinning voor de redadie. Maar ook
zonder die zomerse rust is hel einde
van hetiaaÍ een tiid onr terug te kiiken
op de geboorleweéen rran JaËDaF bii-
rroorbeeld, en de eÍfeden die het ver-
sdriinen van dÍt hlad heefi gehad-
Hef succes van dit contacfirlad heeft ons
eerliik gezegd een beelie overom-
peld- Eind vorig jaar, toen wii de eerste
wilde plannen voor een blad uitnerkten
wsren wE nog zuinigies gestemd. Hoe-
veel rbonnee's zouden we krijgen?
Het zou nret honderrriiflig wel ziin aÍge-
lopen, da$t ik Slecftter had niemand
kunnen sdratten. Hel eerste nummer
had een oplage van 4$0, hel lweede
wn 500. enwewezenwor de komen-
de nummers het ergste. Vrezen, want
JaGOoF is srm. aangewezen op hel
verbouryen rran ioodse instellingen en
enftousiaste adrcrteerders. Waarmee
Tre maar willen zeggen, zonder te
sdrnorren, doe dit jaw nog een mÍhwe
en steun dit pra.fttble.d.

Marcel ÈlÍring

COLOFON

redadie: ineke hoogman groningen;
flila ellemers-eEionl groningen; jo-
zien hoeíste, siddeburen; frits gdine-
wald, groningen; aron de wies, leeuw-
arden; barry cohen oldenhove; iet
s$abbing leenwrden marcel móring
(eindredadie/lay ou$. rotterdam
varte mederterkets: c. a rrnn der
berg {de hednnedng}. rabbiin s. ev€rs
(o.r.t), Í. van echten (Íotografiel
onftyerp noorpaginc s. ení. drukker
redadie-adtes: nwE ebbingesbnat
4S-a 9712 nm groningen
eindredadie: lcappeiinestsaat 4-b
3039 pg rotterdaÍn,0ltl - 456593l
opgflrËn worde loeadt: mauwstsaqt
g. 8932 kh leeuwarden 058 - 121571
afircrtenlie's: bary cohen builen-
singel 28. 9883 sk oldenhove, 05949 -
6tg
conladadvertenlie's (oproepen/me-
dedelingenl - tekst naar redadieadres,
matc 60 rvuorden taÍieÍ Í t 2"50
rbonnementen (gralis): bon pagina I
nabestellingen: scfrdfrelijk bij redac-
fie-adres, | 3.- aan posEegels insluÍten
jagdaÍis een onaftr- ver- en is inge-
sdrreven biide k v- k. be$tuur a de
wies, worz-; t ellemers-etioni
vicevoorz-; j. hoeÍste penningm.

Waarom wordt op Tisi'a be Aw
de Parochet voor de Aron/Kodesh in
sioel weggehaald?

Samerr met Jsm Kippoer behoort de
negende van de maandA'w, Tisi'a be Aw
tot de belangriikste vastendagen oran het
Joodse kalenderiaar. Tisi'a be Aw is te-
vens de droevigste. Volgens de rnonde-
linge overleueringen hebben veel ram-
pe4 die tretJoodEe volk in de loop der tij-
den beleefde, op deze dag plaats gevon-
den

De venpoesting van de Tempel in Je-
ruzalem is ongetwijfeld de ergste daar-
van De herdenking van deze verÀtoes-
ting bepaalt ook vsomamelijk de gebrui-

ken en riterr op deze dag, waarvan het
weghalen van de Parochet voor de fuon
Kodesi in sjoel er een is.

Al drie weken voor de val vanJeruza-
ler4 op 17 Tammoez, werd de stadsmuur
van Jeruzalem door de viiand doorbro-
ken h{aar de gevechten omJeruzalemte
redden en de onaÍhankeliik&eid van het
J0odse rrolk te betrsuden zouden nog drie
weken duren Daarom i: 17 ammoez een
vastendag en gedurende drie weken tst I
Aw worden geen fee:ten gevierd, geen

huweliiken geslote4 k00pt men geen
nieuwe kleren en knipt men zij haar niet
Tijdens de eêr5te tien dagen van Ê.w eet
men enleeÍt men sober. Op de avondvan
Tisj'a be Aw, bij de laatste maaltijd voor
het vasten eet men een hard gekookt ei
en ronde krakelingen als teken van rouw-

Tisi'a be Aw wordt met vasten door-
gebracht en duurt van avond tot avond-
Men mag zich niet qra5ser\ geen leren
schoeisel dragen en geen gemeensdtap
hebben Eij de ingang van sloel staat een
schaal met as en men dompelt er een
vinger in om vervolgens wat a5 op het
voorhoofd te doen als herinnering aan de

{zie verder pagina 6l
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MET VIJFTIG RUSSEN EN ARYEH OP BEN GOEFION

3

In de eerste krant heeft mijn
moeder iets van de achtergrond
van mijn alya (emigratie) verteld.
Nu wil ik, Ruthy Schabbing, iets
over de aankomst en de eerste tijd
in IsraËl vertêllen.

Na alle gedoe van bezoeken aan
het AIya Deparunent (eni$atie-
!'rntooÍ)r het regelen van papieren
vn het afscheid nemen, kwam ik
dan eindelijk in Israël! Hier stond
mewouïr Rieti Levie op mtt te
wachten. Zii zou ndjverder op het
vliegveld begeleiden, maar lmapte
na viiÍ minuten aI bijna uit haar vel
van boosheid. Voor nieuwe oliem
(immigranten) moeten n.l. speciale
Íormulieren ingevuld worden, en
die dingen $raren op. Of u'ii de
volgende dag maar even terug wil-
den komen. Dat wilden wij dus
niet, want Eeth Ha'emek ligt niet
náast de deur en mewouw Levie
had oolr wel wat anders te doen.
Er rnraren die dat 50(!) Russen(!)

ngekomen, dat was naruurfijk
heel geweldig. De hele papierwtur-
kel van Een Goerion Airport is
toen vakkundig overhoop gehaald
en eindelijk vonden ze ergens een
verkreukeld Íormulier. Midden in
tleze papierentoestand was er in-
eens een $oot kabaal bii de uit-
gang, er werd gezongen en "Ar-
ieh, Arieh" geroepen, een chassi-
disch iongetje, dat in Amerilra een
nieuw hart had ge}regen, nras ge-
zond teruggekomen en er werd
uitbundig gef ee st. Ik zou aÍgehaald
worden door ienund van de lcib-
butz, ook een Arjeh, en die bleef

Ruth Schabbing, de dochter
van onze redactrice let, ver-
blijft in IsraëI. In JaGDaF I
schreef Iet over de voorge-
schiedenis van het vertrek.

Nu deel 2: Ruth's verslag uit
kibbutz Beth Ha'emek.

gelukkig ge duldig n'achten.
Het was echt niet normaal hier,

iedereen kende mÈ nog en wenste
me welkom thuis. Ook lreeg Ík
veel uiurodigingen.

Het huisie, dat Ík net Debbie
(Engelse Haboniemster) deel, is
een koebia (kubus) met zo'n ro-
mantisch rappetje erï'oor. Je komt
eerst in een halletie met een keu-
kenblok en een lroellcast en aan de
rechterkant een deur naar w.c. en
douche en rechtdoor een (best
wel grote) kamer.

Donderdag Vm zondag is Deb-
bie in de kiblrutz en de rest van de

week studeert zij in Íeruzatem.
\ran de kibbuu lcijgen wii de
Jeruzalem Post en een abonne-
ment op Sjar, een krantvoor oliem
in gemakkelijk lwiet. Er werd
vergaderd over wat voor werk ik
zou ta:ur doen. Ik wilde eigenlijlt
in rle lruilrenbr0ederij gaan wer-
ken, omdat dat een belangrijke
bron van inkomsten van de kitr-
butz is, maar de ouders van veel
hinderen wilden mÍj graag in de
gan (crèche). Daar zijn de kinde-
ren van drie tot zes jaar van 's mor-
gens zeven tot 's middags vier uur.
Zii eten en drinken hier en doen
een dutie en tafln fris gedoucht
met hun ouders om 4 uw naar
huis. Bij ons ziin de kinderen dus
niet dag en nacht in lcinderhuizen,
maÍu overdag in creche oÍ school
en's avonds en 's nachts bii hun
ouders. Ik vind het uouwens ook
heerlijlr om met 'rmirn" kinderen
op te trekken.

.M.E.N. .N.E.M.E.
Een pond runder-
gehakt knof losK KoKEN METBerrveRuNEWALg-
kokos, sambal,
blikle tomatenpu: o P P E N l{ E I M E R

ree, ke$ap, boter- p-t-K.Á.H-T G-E-H-A-K.T

Men splitsthet gehak in tweëen en maakt vervolgens twee porties met verschillende
smaken GehakJ 0p gevJone wijze aanmaken Hieraarr toevoegen knoÍlook" kokos en
sambal naar smaak l.lu maakt u er grote balleties van Deze bakt u in de koekepan
rsndom bruin en gaar. De andere heUt ookaanmakerr en hieraantsevoegen kooÍlook,
sambal" blikje tomatenpuree en ke$ap- Ook Nervan grote balle$es maken en gaar
balsl..en
Beide gerechten kunt u gerust van te voren klaar maken en later in de jus weer 0p-
wannen Veel succes-
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DE HABBIJN-INSPECTEUR OP BEZOEK /sror

Opperabbijn Van Loen, die
zo'n venrietigend o trrde el uitsprak
over het godsdienstonderr+'ijs fur
Leek, was oolr over de resultaten
van de andere gotlsdienstscholen
niet erg te spreken.I{isschien
$reren, zo schriift hii, die resulta-
ten zo slecht rloordat de
furspec[ebezoeken een tijrt waren
achterwege gebleven ten gevolge
van ziekte van zijn voortanger.

-Verbazend min'
In 1S90 was zijn verslag heel

wat opgêwekter. ïvlaar in Leek
was de situatie weer "bedroevend
en beschamend". Hoogste klasse:
"verbazend min". Tweede klasse:
"bedolend min". De laagste klas-
se ït'as nog net op school en kon
not not niet geëxamineerd wor-
den. Votr de onderwiizer, sclnijft
Van Loen, is het niet prettig te
merken dat de Ínspecteur
onten'eden is, "niet te vergelijken
daarmee is het gevoel, dat den ftr-
specteur bezielde, nu hii voor de
nrreede maal reeds de uitkomsten
eener school gadesloeg, wier
$teerga moeilijk er'gens anders te
zien zal zijn. \Mas de zenuwach[-
ge persoon die daar heen en ureer
liep en blijkbaar op de vragen die
men hem daar deed ter verkrijging
van inlichtingen verkeerde oÍ ver-
warde antwoorden gaÍ, de onder-
*iizer dezer school?" (Dat het in-
sp e cteursb ezo ek de onrler"w'ijzer
er:ta in de war -qebracht kan heb-
ben schiint Van Loen zich niet te
realiseren) In anderhaï uur ïvas

Deel drie in onze serie over
ioodse historie in het noor-
den: de vooroorlogse bloei

van de kille in Leek.

door C. A. van deÍ Berg

de hele inspectie aÍgelopen: er
viel niets meer [e vragen, neer
hadden de liincleren niet geleerd.

Scherpe kritiek uitte Van Loen
ap de plaatselijke schoolconrmis-
sie: het was slechts eên commis-
sie voor het schoolgebouw:
"Voor steen en kalk was goed ge-
zorgd, maar niets gedaan voor den
geest die binnen de opgeu'oklren
muren zou zetelen, "

Ontslag
De zevenffiarige PÍnkusson

trok zijn conclusie en nam ont-
slag. Zijn opvolger was Heinun
Nieweg. Gelukkig voor hem en de

ROSH HASJANA-BLOEMEN

IUZO Gronirrgen veruorgt dit jadÍ
bloemen bijÍamilie en'*ienden- U kunt
uvr bestelling uiterlijli 5 septernber 1988
tÊlefonisch opgeÍren bij Betty Griine-
u.'aid-Oppenheirrrer {050-26154ï) of Letty
Adelaar (050-.14030U. l'{a overmakjng van
tierr gulderr per boeket op giro 1015136
tÊn rràr11Ê van F' Ldwenberg, Groningerl
wsrdt uw trestelling uiterlijli 10 septem-
ber bezorgd- U kunt uok bloemen in
ê.rnsterdanl Rotterdan\ Den Haag, LIt-
recht 't Gooi en Anrersfoortlaten verzor-
gen,ria Eetty en Letty.

rErËl
E

4 D.E H' E'B'  l '  N'  Nl  E'  R'  l '  N'G

kille van Leek kon oppen'abbiin
Van Loen r"[rporteren over eerl
gunstige ommekeer in het gods-
dienstonderwij s aldaar.

Slechts enkele leden vatr de
joodse gemeenschap in Leek
overleefden de tweede wereld-
oorlog. Het g0dsclienstschooltje
{zie de aíbeelding in het vorige
nummer) staat er nog, op de h-k
van het Eoveneind en de Samuel
Leviesuaat. (ft e manuÍacturen-
handelaar Samuel Levie was in de
jaren voor de nreede wereldoor-
log een belangiike Írguur in het
joodse leven ter plaatse; ook was
hÍilid van de gemeenteraad) Het
gebouwtje doet tegenwoordige
dienst als botenbergrng.

Verantwoording
Voor deze ftie bijdragen is

gebruik gemaakt van de verslagen
ván rlo opperrrabbijn Van Loen
aan de Petmanente Commissie,
momenteel berustetrd in het F s-
archieÍ in de provincie Groning-
en, Deponenng Erilleman, en van
het boek van G. J. van Klinken en
J. H. de Vey Mestdag: De joodse
gemeenschap in het Groninger
Vf.esterkwartier en Roden, een
uitgave uit 1987 van de Stichting
Vrienden van het Rijksarchief in
Groningen en verkrijgbaar in
Groningen, Nieuwe St. Jansstraat
z.
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DE ï&IAARDE VAN EEN VERKLARING

5

Orilangs besprak ik tijdens een
huiskanerbij e enkomst e en joo ds e
visie op het vegetarisme. De rraag
die aan de orde werd gesteld, $'as
of eenioorl die zich wil houden
aan de principees van het joden-
dom, een vegetarier kan zijn oÍ
niet. Ik heb toen onder rneèr ver'-
t"ld dat de eerste mens furderdaad
;<dwongen ïegeterier nroest zijn,
omdat het toen niet geoorlooÍd
was om vlees te consumeren. Fas
vele eeuwen later na de zond-
vloed, knigt de rnens toestemming
om vlees te consurneren.

Zwak
Nachmonides (1194-1270, één

vur de belar4rijkste middeleeunr-
se commenurtoren) geeft als ver-
klarlU voor de ophefÍing van het
verbod tot \rlee$consumptie dat
de mens uit die generatie en de
daaropvolgende generatie te zwalr
is om het zonder vlees te kunnen
_,llen.

Om rertelijk als mens te kumen
Íunctioneren, heeft de mens de
kracht nortlt die hij uit vlees kan
ver}rijgen. Ik heb toen zelÍ al aan-
geteven, en later werd dit nog-
maals door één van de aanwezi-
gen gedaan, dat bovenstaiutde
verklarftrg van Nachnronides zou
kunnen leiden tot een aanval te-
gen het vleeseten op gronrl van
huidige wetens chapp elijke kennis.
De voedingswetenschappers heb-
ben nauwkeurig berekend wat
een mens m0et binnenlriigen aan
voedingsstofÍen en zij zijn op

Mag vlees? Ir{oet vlees? In
O.R.T. deze keer

vegetarisme ên jodendom,
of: wet en uitleg.

door rabbijn S. Evers

grond van deze kennis terdege in
staat eerl zeer gezond menn sa-
men te stellen waar geên grÍun
vlees aan tÈ pas lront. Als we
deze hedendaagse kennis naflst de
verklaring van Naclrrnonides zet-
ten, zouden we als volgf kuuren
redeneren. In het oorspronlrelijlre
scheppingsplan was vlee scon-
srunp[e verboden, na Noach leid-
de de zwakheid van de rnens er-
toe dat hij vlees moÈst eten, maàr
tegerlwoordig weten we hoe rlie
voerlingsstoffen ook uit andere
bronnen kunnen krijgen en dus
moet onze conr:lusie ziin dat we
weer moeten terugkeren naar het
oorspronkelijke verhod om vlees
te eten.

Scheiding
Hoewel bovenstaande redena-

tie juist lijkt, klopt hij toch niet
binnen het kader van de denlrwij-
ze van de halaga, de joodse wet.
We moeten namelijk een schei-
ding naken tussen een verklanng
van een wet, zoals die is irgesteld
door de Tora en de wet zelf. De
Tora staat vleesconsurnptie toe,
dat is een vaststaande wet, vervol-
gens komt Èen verkLrarder en
geeft hiervoor een verklarfug.

IvÍaar aan de hand van die verkla-
ring krmnen we geen conclnsies
Uekken, die van invloed zÍjn op
die wet. Nee, de wet blijít in zijn
volle dige om!'.1ilIg gehandhaaf d.
Dit prlrcipe geldt natuurlijk niet
slechts rtoor het rraegstuk wel of
geen vlees. maar geldt voor alle
$retterl vur rle Tora. We hetrben
het recht, ja zelÍs de plicht, om te
proberen zoveel mogeliik te door-
gtr0nden, het "lernen" heeft altijd
de hoogste priodteit gehad ïvlaar
we lntruren geen $ret treranderen,
omdat onze verklaring uiteindelijk
los staat van het feit oÍ iets geoor-
loofd of verboden is.

Uitzondering
De enige uitzontlering hierop

kan zijn, dat als duirtelijlc de reden
voor een bepaalde wet erbii staat
vermeld en reden komt te verval-
len ook de wet komt te vervallen.
Dit schrijf ik met troot voorbe-
houd, daar we ook in de halaga
het principe tegenkomen, dat in
sommige gevallen, zelÍs al is de
oorspronlcelijke re den venrallen,
we toch de wet blijven handha-
ven, orn allerlei uiteenlopende re-
denen.

N.b. Of het vegetarisme wel of
niet een plaats binnen het joodse
denken lun hebben is voor de es-
sentie vzur dit u'tikel niet van be-
lang.
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@6 OVERLEES

YR ÊEH ovER Joops tErEH /vegvolel(oRT HrE[rws

Het JoodE Maarchappelijk rverk be-
staat veertig jaar- Dat wordt in septeriber
luister biigezet met een :irmposium en
eenuitgaue sver die ueertig iarerr "ioodse
ziebzorg". Informatie sver het :ympo:i-
um en het jubileunr wordt uersEekt uia
hetJMW in Amsterdarn

Het Interprovinciaal Oppenabbinaat
is varr 12 tot 28 irdi gesloterr- Het arrt-
woordapparaat geeft telefoonruunmers
uoor dringende zakerr- Verder kan vssr-
zitter M. Groen de rahbiinen bereiken

verbrande Tempel In sioel brandt geen
lict4 behaiue tvatkaarsen. F{errzit op de
grond oí 0p lage ban}..en en de Farochet
wordt verwiiderd- De kiaagliederen uit
Eicha worden aachties gelezen Tallit en
teÍillierr wcrrden pas bii het Ï"íinctragebed
omgedaan lo{aar niet alleen op Ti:i'a be
.ê.w wsrdt om de venvoesting uan de
Tempel gerourvd- Zo laat meq wanneer
nrerr eerr huis bouwt, eerr hoekie
onafgemaaiit

Dat is sok de reden voor dat onder de
Choeppa een schaaltje mÊt aE wordt

gelegd en de bruideg0m een gl,r: breekl
Op deze wijze wordt de ueru.roesting varr
de Tempel nooit vergeten en bliift
Jeruzalem :teeds in snze gedachten
rt'ant "lndien ik U vergete, G Jeruzalern,
zrr rrergÉte (nrii) nriirr rechterharrd-"
{F:almen 137:5j

iVr'ie uragen heeft kan die inzenderr-
Richten aan- JaGDaF, rubriek "r, ,En
over ioods leverr". l'lieuwe Ebbir4estaat
46-4 97 LZ bl l'.{ Groning en)
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ffi INTERVIEW

OPBOUWWERKER DUCO HOEK THEKT DE WERELD IN

Duco is de motor achter een
project in Groningen, Frieslantl en
Drenthe, dat nu al ziin wuchten
aÍwerpt. In Friesland organiseer-
rle hiikoffieniddagen voor de daar'
wonende joden. Dat het bela4g
groot is lrlijkt uit het Íeit, dat vooral
ouderen uit hun isolement kotnen.
r{et komt zeUs voor! zegt Durlo,

-*at mensen bii elkaar fur de butu't
wonen zonder dat te weten. Tii-
dens de lrotfiemidclagen ontstaan
nieuwe contacten en het blijkt tlat
mensen elkaar ook buiten die bii-
eenkomsten opzoeken. Nog een
belaryijlre factor is dat de mensen
gevoelsmatig dicht trij elkazu' staan.
Soms is het nakkelijker orn met
joodse kennissen over je joodse
gevoel te praten.

..WU 
MOGEN TRT-}TS ZI,JN

OF \rVÀT WU BEREIKT HEBBEH"

- De gedachte $oor een nog bre-
der contact ontstond. En zo uterd
deze krant in het leven geroÈpen,
een contactblad voor joden en/of
Íamilieleden in Groningen, Iïies-
land en Drenthe. Een aantal ent-
housiaste mensÈn stak de hoppen
bii elkaar en op furitiafief van Duco
werdJagdaf geboren.

Hrj is teweden over de krant:
"\Vij mogen trots zijn ogt wat wijin
een halÍ jaar bereiht hebben," zegt
hij. In de toekornst !?n Ja-eOaf
heeft hij het volste vern'ouwen.
"De loekomst mag niet aflËril(eliili
ziin van mii. Zou dat wel zo zijn.

Anderhalf jaar geleden
kr*'am hij naar het Nr:orrlen:
Duco Hoek, c,pbouwr+'erker
van het JM\I/. Als u dit leest,

is hij vertrokken. Jozien
Hoefste sprak met hem.

dan heh ik het niet goed geda.rn.
De laant verdient haar phats in
rleze sreeh. Het is echt een lcrant
voor de lr{edienne,"

Voor Duco ziin er ttrste veran-
deringen op komst. HalÍ jnli ver-
trekt hij naar Frankrijk, waar hij
korte tijd gaat werken op een kas-
teel. In dat kasteel worden cursus-
sen gegeven e.?n diverse groepen

Ouco Hoek (íoto: Frits uan Echien)

mensen van de volksuniversiteit.
Daar wordt ftuco klusjesman.
nÍnRran, gastheer en dertelijke.

Na een verblijÍ van enkele
maanden reist hii verder naar Ita-
lië. li-an daaruit taat hij naar Joe-
goslavië en Griekenland. Via Kre-
ta en Cyprus hoopt hij in decem-
ber in HarÍa aan te kornen. De be-
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doeling is rlat hij in een kibbuu-
oelpur Êen cursus Iwiet gaat vol-
gen.

Hii verlreugt zich zeer op $rat
henr te wachten staat. M;ffir hij
zegf er bij dat hii met u,eemoed zal
terugdenken aan alles wat hii heeft
opgebouwd in het noorden.\roor-
al de contacten die ziin rrntstaan in
de loop van de tijd, zullen hem
sterk bijblijven.

"Ars K r-ET NLr NET EfcE I{HUG rK
ER I.ATER SPTJT YAN DAT IK HET

NOOÍT GEffiOBEERD HEB''

"Daardoor rverd het tremen van
deze beslissing niet eentroudiger,
maar ih ben ongeduri.g en voel dat
ik er nu rijp voor ben. Als ik het nu
niet dae, h'iig ik er later misscilen
spiit van dat ik het nooit gepro-
beertl helr."

On toch nog een beetje op de
hoogte te blijven vur de gebeune-
nissen fur Groningen, Friesland en
Drenthe zou Duco het onuenend
leulr vinden als nrensen hem eens
een kaartje of een brielje schrijven
als hij in Isratil is. Ziin adres is: Kib-
buu Mshmar Ha Emek -Israël,of:

p. a. Fam. A. Hrrek
t. a. v. Duco Hoek
16 tamar Ben Avistreet
Jeruzalem
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t re l -eEen

in

lsraël ische

kranten

[Fe redactie behoudt zich het recht veor
ingezanden brieven te bekarten aÍ le t*eigerer'l

Terecht- merkte merryouw De Jonge-
I'lathans in het twe ede rrunrmer v'arr JaG
DaF op dat Oppenabbiin J. E- Jacob:
geerr OppEnabbijn is rrnar rabbijrr- Als
we echter de rabbijn binnen de Opper-
rabbinale beperkingerr willen houden is
het juist om de perken precie: aan te
geuerr Gedurende de laatste leuen:jarerr
van Oppenabbiin Eerlinger zL was rab-
biin J- S- Jacsbs sííiciËel benoernd err
geïnstalleerd als rabbijn van het Opper-
rabbinaat Utrecht, nadat trij reeds enige
jaren al: assistent van Oppenabbiin Eer-
linger had geÍunctiorreerd- Tiidens ziirr
leven :pral, Oppene.bbiin Eerlinger over
rabbijrr JacrrbE als "nriirr op$olger", het-
geen (helaa:j een realiteit werd met het
ouerlijden varr de heer Berlinger.

Op dit moment heeft rabbiin Jacob:
de leidirq rrrrr tr€t Oppenabbirraat Ut-
recht dat geheel llederland omr'Êt buiten
Am:terdan\ en de Zuid-Hsland- Sinds
kort hebbenwij daarom ook de ttêiililÍ.''àtt
0rrs oppenabbinrraat gewlzrgd in Inter-
provinciaal Oppenabbinaat Enige maan-
den gelederr heeft rabbiirr Jacobs de titel
gekuegen van Ro:i Eeth Din het*'elk
betekent dat trii de leiding heeft ttarr het
Oppenabbinaal Ee dtel Oppenabbiin is
treffr Írgf rriet uerleend maar qua tuerk
heeft hii ziin voarganger en leraal wijlen
Oppenabbiin Berlirrger trraardig c'pge-
volgd-
M. Groen- ussrÍitter Irrlerprordrrciaal Or,rerrab

Brieven naar: Redactie JaedaÍ,
pla llieuwe Ebbingestraat 4Sa,

3712lll'l Groningen

NIEUI/E IMPULS VOOR TOERISME

Op grondvan een onderzoeknaar de
ger{roCInten en behoelten t;arr tc'eristerr.
ziet l:raël een goede toekom:t voor de
toeristische sector. Gebaseerd op de uit-
ir.am:ten van dit onderzoek ziin nieunte
proiecterr gepland- Dat bleek nodig onr te
krrnnen voldoen aan de :terk t'eranderde
betroeÍten err verlangen:, zotuel ttdrr het
lokale toerisme als van isociaa[ toerisme
uit Europa en Anrerika- De Verenigde
liibboets Eerveging wil 35 milisen :jekel
in ontnrik&elirq sproiecten inve 5teren, Ze
hoopt op een inkomen van 100 milioen
sjekel per jaar- De rrieutt'e proiecterr be-
telienen een uitbreiding van de "Ëuest-
h0use5" uarr de Fibboetzierrr en fiet 0p-
richten van vacandedorpen rond het
Ï"leer uarr Galilea Er konrt eerr aantal l0-
F..aties voor dagtoeri:me en een keten
rJárr rdregrestaurarrts door het trele land-
Eij de wegrestawants knmen ook mini-
rnarkten en Fjrrder:peelplaauerr-

Osk Eilat heeft plannen \tolgens de
burgemeester rran Eilat trusrdt in de
nabiie toekomst een nier:w ldegveld
aarrgelegd" waardoor het landerr van
grote rdegnrigen mogelijk i:. Op het ter-
reinr,'an het oude uliegveld komen hotels,
een *'inkelEEntrurn, amusement5- en
corrgresfiallerr- De bouwbegroting
bedraagt 32 miljnen :jekel.

'Gelezen in lsraËlische hranten" wordt
uerrorgd door mevrouw T- Ellemers+tzi-

oni

r 2 x-4 5 E
B g to íí í2t3r4'ts ífi í7 rB tg E$ 2t
E2 E3 E4 E5 2E 27 28

[fte red aclie draagl geen uerantwoordeliikl-reid
ucrsr {crulen in de agEndal

4 september Jood:e ontrnoel .-5-
auond, Grorrirgen Disarssie n:.m.$
Hans Filoop ouer :electieve berichtge-
uurg
6 september Shelanoe. Earbecue,
Jsggie's restaurant, l.Iieutrrsuaat 47,
L e eu'.,ciarden Opgar.'en- [58-130509
I september Reisie en bssttsctrt 55+
Friesland en Drentie- InÍarmatie via aan-
korrdiging, oÍ op trerzoek
1?/13 september Rosj Ha:iana
16 september KoÍÍ ieclub $halsnr
ibloemschik'!-enj, Htrm'rnistisch Ëen-
uurn W. .ó- Ëcholterrstraat ?, Gronirrgerr
?1 september Jom Kippoer
76Í2T septemb er Ssekuth

Opgaven uoor de Loeach, en iníormalie:
let Schabbins, Flauuestraat 3, 81132 KH

Leeuwarden, íl5S - 12152{
r -^- -.- f

| tson voor meer geÍnak I
r l
i Witt u JaGBaF bliiven ontuangen? Maak heti
lons dan makkelijk en íuur deze bon in een gr!
lsloten, geírankeerdE envelc,F,Fe naar het redac-l
Itiradres. Uw naanr en adres worden dan opgrl
inomen in ons beíand. U kunt er uan uenekerdi

lziln det r*ij met uÍ# gpgpvens uiterst zorsvuldisl
tomspnngen. I
r l
i O lk, sratoe dan miin naaÍn en adres wori
lden opgenomen in het beíarrd uan de uerenFi
lsins Jr.EDaF. I

NÁAT'I:
AT]FES:
FI]5ÏCDDE:
PLAATS:

I

H
! n*a"rri* -laGBaF, pla Nieuwe Euf insesraarl
L _46-a, 

gí'1? NM Groninten _ _ -j
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