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REDACTIONEEL

Voorjaar brengt vernieuwing met zich
mee. Jong leven van dier en plant vult
de natuur en vervult het hart met een
vrolijk gevoel.
Ook de redactie van JagdaÍ verkeert
in het teken van vernieuwingen. We
mogen twee nieuwe redactieleden in
ons midden venalelkomen en binnen
de redactie heeft een organisatorische
taakverdeling plaatsgevonden.
Tot onze spijt is Marcel Móring, die tot
nog toe de Íunctie van eindredacteur
vervulde, wegens andere werkzaam-
heden genoodzaakt ons te verlaten.
VanaÍ het eerste uur was Marcel een
onmisbaar, creatief en ijverig lid van
de redactie. Hij gaÍ het blad zijn vorm
en zorgde ervoor dat het gedrukt
werd. Zonder Marcel was JagdaÍ niet
wat het geworden is. Hartelijk dank
daarvoor. We wensen hem alle goeds
in zijn verdere activiteiten en hopen
dat hij, ondanks dat hij in Rotterdam
woont, ons niet uit het oog zal verlie-
zen.
Het doet ons genoegen dat twee nieu-
we leden de redactie komen verster-
ken. Anneke van Rhijn en Ruth Lip-
schits hebben zich bereid verklaard
om voortaan samen de lay-out en
eindredactie te zullen verzorgen. We
heten hen van harte welkom en wen-
sen de gehele redactie goede samen-
werking.
We hopen dat JagdaÍ met plezier
gelezen zal worden en dat het aantal
abonnees zal groeien.
Ten slotte wil ik iedereen graag een
goed en genoeglijk Pesach toewen-
sen. Chag sameach

Tlila Ellemers-Etzioni
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De laatste tijd hebben zich, behalve

de leden van de J.G. Stadskanaal, nog

12 nieuwe leden bij de Groningse

Kehil la aangesloten. Na de sjoel-

dienst, tijdens de kiddoesj en koffie,

heeft de voorzitter, de heer Ph.M.

Menco, de nieuwe leden verwelkomd.

Hij hield een korte uiteenzetting over

de geschiedenis van de Groningse

Joodse Gemeente.

ln 1573 heeft één enkel Joods gezin

vergunning gekregen om zich binnen

Groningen te vestigen. Bij raadsbe-

s lu i t  van 3 l -10-1573 werd Simon

Micheels bijwoning binnen Groning-

en toegestaan. Ook mocht hij handel

drijven op één Groninger stuiver voor

vier daler per week.

Deze Micheels kan worden be-

schouwd als de eerste Jood waarvan

wij weten dat hij zich heeft gevestigd

in de stad. Van hem is verder niets

bekend, maar het is waarschijnlijk dat

de Raad hem de bijwoning na enige

tijd heeft opgezegd, om welke reden

dan ook. Toen namelijk in 1583 een

geloofsgenoot van Micheels verlof

VOORDRACHT

vroeg hier te mogen resideren, werd

dit afgeslagen, ondanks zijn aanbod

de stad in geval van nood enelijke

duizenden te zullen verstrekken. De

aanvrager was een geldschieter, een

weinig populair, maar in die tijd vrij-

wel het enig mogelijk beroep voor

een Jood. Joden mochten immers

geen grondbezit hebben noch bij een

gilde aangesloten zijn.

Vrijgeleide

Na tachtig jaar, in 1657 kwamen er in

het Noorden weer Joden binnen o.m.

afkomstig uit OosrFriesland.

Uit Delfzijl bezitten wij een interes-

sante getuigenis van l0-3-1655, waar-

b i j  Joachim Ripperda Heer tot

Farremsum, Redger te Delfzijl, vrij-

geleide en Sauvegarde verleent aan

Isac Samuels, Frouke Heimans zijn

huisvrouw ende zijnde familie in de

Rechtsstoel Delfzijl, mits daarvoor

Jaarlijks betalende f 10,-.

De Stad Groningen was echter meer

behouden. In 169l wordt gemeld, dat

er enige Joodse families hier woon-

den en dat in één van hun huizen een

synagoge is ingericht, niet tot vreugde

van de autoriteiten. In l7l0 komt dan

een doorbraak. De bank van lening

moet worden verpacht. Deze wordt

verpacht aan Mozes Goldsmit uit

Amsterdam. Goldsmit was woonach-

tig in de Poelestraat, waar nu de Bras-

serie is gevestigd. In de lokalen van

de bank mochten ook Sjoeldiensten

worden gehouden.

ln 1754 werd de schoonzoon van

Goldsmit, Isaac Joseph Cohen tot

Rabbijn benoemd. Daarvoor was

reeds in 1744 een Kerkelijk reglement

van kracht. Men was verplicht op

Sjabbath naar Sjoel te gaan. Wegblij-

vedolg paglna 4

WELKOM
De Groninger Kehilla heeft de

sjoeldienst van 18 februari in de
Folkingestraat synagoge in het
teken gezet van haar onlangs

aangesloten nieuwe leden.

Waarom heet het Joodse Paasfeest

Pesach?

De naam Pesach komt van het He-

breeuwse werkwoord pasach wat

overslaan of overspringen betekent.

In Exodus lezen wij dat bij de tiende

plaag, toen in ieder Egyptisch huisge-

zin de eerstgeborene stierf, de huizen

van de kinderen Israëls werden over-

geslagen en gespaard. De huizen van

het volk Israël werden uitgezonderd

door het teken van bloed op hun deur-

posten. Bloed dat afkomstig was van

een offerlam. Dit offer is het Pesach-

\FFGËIfffiIfif,f,,"'.
T. Ellemers-Etzioni

offer, zoals we lezen in Exodus l2:27
'... het is een pesachoffer voor den

Here die in Egypte aan de huizen der

Israëlieten voorbijging toen Hij de

Egyptenaren sloeg maar onze huizen

spaarde.' Het gebeurde op de l4de

van de maand niesan, midden in de

nacht.

Al eerder kreeg het volk Israël de op-

dracht om op deze nacht in de avond-

schemering het offerlam te slachten,

op het vuur te braden en het overhaast

met ongezuurde broden en bittere

kruiden op te eten terwijl ze zich ge-

reed houden voor het vertrek uit

Egypte op weg naar de vrijheid. (Exo-

dus 12:6-13) Deze maaltijd is de Pe-

sachmaaltijd die ieder jaar weerkeeÍ.

Want er staat geschreven: 'En deze

dag zal U een gedenkdag zijn ... en

bij het nageslacht hem voor eeuwig

vieren.' (Exodus l2: 14)

NFJTI '14 8prll, la.rgang 2, numn€Í 7 3



PESACH GOED VERTELLEN
Van één van de Belzer rebbes wordt gezegd dat toen hij in Lublin

was en de megilla hoorde voorlezen op Poeriem, hij uitriep: de ge-

schiedenis heb ik al vaak gehoord, maar de wijze waarop het

Poeriemverhaal nu is verteld is nieuw voor mij!

door rabbijn J. S. Jacobs

rao. Dit wetend rijst dan de vraag:

waarom lezen we in de Tora dat

Moshé zijn schoonvader alles vertelde

wat G'd aan Pharao en Egypte had

aangedaan? Jitro wist toch alles al?

Maar we zien hieruit dat als Moshé

iets vertelt de geschiedenis anders

klinkt, als het ware een andere ge-

schiedenis is! Zoals Rasjie, de grote

Tora-verklaarder het weergeeft:

Moshé's vertellen trok zijn schoon-

vaders hart naar de Tora. 'En zelfs als

wij allen chachamiem zijn, profeten,

ouderen, zelfs als wij allen Tora-ken-

ners zijn..., toch hebben we de mitswa

om te vertellen over de Uittocht uit

Egypte'.

Hoe meer verstand we hebben, des te

meer inhoud kunnen we geven aan

het Pesachverhaal. Iedere keer moe-

ten we iets nieuws horen in de eeuw-

Vertellen is een

vak! Hetzelfde

verhaal kan heel

anders k l inken

uit de mond van

de één dan uit

de mond van de ander. Als de Tora

ons vertelt dat het een mitswa is om

te vertellen over de Uittocht uit Egyp-

te, is het aan ons om ervoor te zorgen

dat er goed wordt verteld. Het geloof

in G'd en de grote wonderen die Hij

heeft verricht bij de Jetsie'at Mitsra-

jim moeten hoorbaar zijn tijdens de

vertelling. De Or Hachajim, een be-

kend Tora-verklaarder, benadrukt dat

de essentie van de hele Seideravond

en de vertelling is om ons te laten be-

seffen dat er één G'd is en niets buiten

Hem.

De Tora vertelt ons dat Jitro (de

schoonvader r,an Moshé) hoorde wat

er gebeurd was met het joodse volk

en hoe Hakadosj Baroeg Hoe hen uit

Egypte had gevoerd. Het is logisch

dat Jitro de hele geschiedenis kende,

a l l een  a l  omda t  h i j  u i t  Egyp te

afkomstig was en aldaar fungeerde als

één van de drie adviseurs van de Pha-

vervolg van pagina 3

ven werd beboet met 3 stuivers. Er
mocht niet gevochten worden en Par-
nassim mochten niet beledisd wor-
den.
Omstreeks 1750 woonden hier 50
huisgezinnen en werd er een synago-
ge ingericht in de Steentilstraat. In
1756 werd op de plek waar wij nu zit-
ten een synagoge gebouwd. De mare
dat in Groningen een erkende Joodse
G e m e e n t e  b e s t o n d  t r o k  v e e l
geloofsgenoten aan uit Westfalen en
Oost-Duitsland. De economische om-
standigheden waren verre van roos-
kleurig. Ondanks het afschaffen van

de gilden in 1798 was het in 1803 een
ieder verboden een beroep uit te oefe-
nen dat hij niet voor de afschaffing
had bedreven.
Het bestaan van de Joodse Gemeente
heeft ook moeilijke tijden gekend tij-
dens de negentiende eeuw, daar de
Mohel de Heer Perels niet meer goed
functioneerde. Men had hem reeds
enige keren op Soekoth uit Kohelet
laten lezen, dat er een tijd van komen
en een tijd van gaan was, maar die
hint had de Mohel niet begrepen.
Hem werd op 2 februari l8l4 verbo-
den door de Burgemeester om besnij-
denissen te verrichten.
De twintigste eeuw werd in 1906 be-
gonnen met de opening van de Sjoel,

enoude geschie-

denis. Meer en

meer moet ons

geloof in G'd en

z i j n  p r o f e e t

Moshé gesterkt

worden. 'En hoe meer we vertellen.

des te lofwaardiger is het'. Op de juis-

te wijze de Hagada vertellen werpt

joodse vruchten af, prent geloof in het

Jodendom in de harten van o.a. onze
jongeren, geeft hen een diep histo-

risch besef, een gevoel van onder-

linge verbondenheid en de weten-

schap dat Israël ons land is. Onze gro-

te geleerden hebben 'de hele nacht

veÍeld over de Uittocht uit Egypte'

en hebben met hun vertellingen de

duisterste nachten van de balling-

schap verlicht.

Laten ook wij proberen op de seider-

avonden met nesjomme de Hagada

voor te lezen en te vertellen, zodat

wij tijdens het eten van de matses de

Uittocht uit Egypte met al zijn

wonderen als het ware proeven.

waar wij thans in verblijven. Twee-
spalt ontstond er in 1909 met de
komst van het Zionisme. Later heeft
de Opperrabbijn water in de wijn ge-
daan, zodat de scheiding der geesten
voorbij was.
Dan naderen wij de kwaaie jaren
1940-1945. In 1940 woonden er 3100
Joden in Groningen. Het grote nood-
lot wil ik aan voorbijgaan op deze
Sjabbath.
Thans zijn 70 gezinnen lid van onze
Gemeente. Wij hopen, dat u -nieuwe

leden - zich thuis zult voelen en zich
met ons zult inzetten voor onze
Kehilla.

'14 apdl, l8!?gang 2, numm$ 7 IETCI



SLOT

den zelf!

De vorige keer vroegen wij ons af:

wat had men in Leeuwarden tegen

Deen? Nu de vraag: wat was de ach-

tergrond van Van Coevordens afkeer

van Leeuwarden? Dit waarschijnlijk:

Van Coevorden, corresponderend lid

van de Hoofdcommissie, was een

typische vertegenwoordiger van het
'verlichte' jodendom, vermoedelijk

regelmatig bezoeker of lid van 'Con-

cert, Societeit of voorname Coffyhui-

zen'. Leeuwarden daarentegen was

sterk tradioneel ingesteld, het Jiddisch

handhaafde zich er heel lang. Het is

niet toevallig dat nog ruim 20 jaar la-

ter juist B. Dusnus hier tot opperrab-

bijn gekozen wordt, de man die tien-

tallen jaren zou strijden tegen allerlei

vorïnen van assimilatie en ook steeds

in het Jiddisch bleef preken. Zo iets

moest wel botsen en het botste dan

ook flink, zoals we gezien hebben.
(De brief van Van Coevorden bevindt zich in
het Alg. Rijksarchief in Den Haag (archief
Erediensten, Commissie tot de zaken der ls-
raêlieten ícodenummer 2.07.01. lnventaris-
nummer 15-132. Gegevens over Leeuwar-
den ontleend aan: H. Beem. De Joden van
Leeuwarden, 1 974.)

Het overtollige vocht afgieten en de

eieren, zout, peper en kaneel eraan

toevoegen, alles goed door elkaar roe-

ren.

In een koekepan boter verhitten. De

matsebrei lepel voor lepel in porties

aan beide kanten op een matig vuur

goudbruin gaar bakken.

Suggesties voor serveren: warm of

koud met een beetje zure room of

yoghurt, met suiker of een mengsel

van (vanil le)suiker en kaneel be-

strooien.

Eet smakelijk!

RUZIE TUSSEN GRONINGEN EN LEEUWARDEN

Maar als het waar was, dan was de

oorzaak 'het verregaande en algemeen

in het oog loopend laag en zedeloos

charakter van een groot gedeelte der

Israëlitische inwooners, eene waar-

heid die - Helaas! - maar al te ge-

meen, zelfs bij alle Christenen aldaar

schijnt bekend te zijn; alzoo het al-

leen daaraan toe te schrijven schijnt

te zijn, dat men te Leeuwarden geen

Jood in eenig fatsoenlijk gezelschap

tolereert, zoodat Art. I van de aldaar

bestaande lieftebberijcommedie be-

paald, dat aan geen jood het lidmaat-

schap toegestaan zal worden, evenzoo

bij het ConceÍ, in de Societeit of

voorname Coffyhuizen. Iets dat men

anders in de tegenswoordige Verlich-

te eeuw en onder de verlichte regee-

ring van het Vorstelijk huis van Oran-
je nauwelijks zoude kunnen geloo-

ven!

Dan! Welke edele gevoelens... kan

men verwachten - het is met smart dat

ik dit hier nederstellen moet - van

eene vereeniging van een hoop joo-

den (de weinige fatsoenlijke uit-

gezonderd) waaryan een groot ge-

Pesach chocolade cake

25 gr matsemeel, 75 gr aardappel-

meel, 1. theelepel Pesach bakpoeder,

150 gr bastardsuiker,2 theelepels ca-

cao,2 eieren, 100 cc (ml) slaolie

Alles goed roeren en mengen tot een

gladde massa in een springvorm of

een cake-bakblik van 22 cm 35 minu-

ten in een 180' C warïne oven bak-

ken. Laten afkoelen en overdoen op

een cakeschaal daama glazuren.

Glazuur: 100 gr poedersuiker, I eet-

lepel cacao, 50 gr margarine, I thee-

lepel instant koffie oplossen in 3 thee-

lepels heet water, alles goed kloppen

Het was niet waar, rapporteerde
Van Coevorden in 1819 aan de
Hoofdcommissie. dat driekwart
van de Leeuwarder gemeente
was weggebleven tijdens de

laatste predicatie van opperrab-
bijn Deen.

door C. A. van der Berg

deelte wegens begaane misdaden

reeds ... straffen ondergaan hebben?'

Met andere woorden: de discriminatie

van de Leeuwarder joden is volgens

Van Coevorden de schuld van de io-

KTESCHELTES, OF HAMANSOFEN

tot een gladde crème, daarna op de

cake gelijk verdelen en glad strijken.

Matse pannekoeken

2 eieren,4 matses, zout, weinig pe-

per, kaneel

Matses in een kom in kleine stukjes

breken. Een beetje water (of melk) er

overheen gieten. Een paar minuten la-

ten staan om het vocht op te nemen.

M E NN E M E
door anita severijnse-waterman
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SETDERAVoND: 
'vRAAG EN ANTWooRD'

Wij allen kennen 'ma nisjtana', de

vragen die het kind stelt aan de leider

van de seider. De Halaga vertelt ons

dat als er geen kinderen aanwezig

zijn, dat dan de vrouw de vragen stelt

en als dat niet kan, dat dan de heer

des huizes zichzelf de vrasen moet

stellen.

Vele handelingen gedurende de sei-

deravond hebben tot doel de nieuws-

gierigheid van de kinderen en de

andere aanwezigen op te wekken op-

dat men vragen zal stellen.

Aan het begin van de avond dopen we

een klein beetje peterselie of radijs in

zout water, maar we gaan pas veel la-

ter op de avond echt eten. Voor we

indopen overgieten we de handen,

iets wat we gewoonlijk tegenwoordig

niet doen voordat we vochtige vruch-

ten eten. Alleen vroeger, in de tijd

van de tempel deed men dat, overeen-

komstig de reinheidswetten die toen

volledig van kracht waren. Nu op sei-

deravond doen we het om de nieuws-

gierigheid op te wekken.

Het opwekken van de
nieuwsgierigheid van anderen,
zevÍagen laten stellen. Dat is

een van de belangrijke
kenmerken van de seider.

door rabbijn S. Evers

rijkdom van ons jodendom. Als men

een leraar of lerares kan vinden dan

kan men bij hem of haar terecht voor

zijn vragen en als dat niet lukt kan

men proberen in gezinsverband of in

een ander klein verband zich te

verdiepen in de Tora. En als zelfs dat

niet lukt, dan nog leert ons de seider-

avond dat we onszelf de vragen moe-

ten stellen, dat we zelf een boek ter

hand moeten nemen om onze kennis

te vergroten.

De matsa die we eten op seideravond

wordt genoemd het 'brood van ge-

loof. Dit leert ons een heel belangrij-

ke houding, die we moeten aannemen

Energie

Alhoewel seideravond maar op twee

avonden wordt gevierd en het maar

acht dagen in het jaar pesach is, bena-

drukken onze geleerden op vele plaat-

sen dat we de gedachten van pesach

een heel jaar moeten vasthouden. Pe-

sach geeft ons weer nieuwe energie,

laadt als het ware de motor op om de

rest van het jaar weer verder te gaan.

Niet slechts op seideravond moet men

vragen stellen, maar een heel jaar

lang moet men vragen stellen. En niet

vragen stellen omwille van het stellen

van de vraag, maar vooral om wille

van het horen van het antwoord. De

Tora heeft zoveel te bieden, dat men

zich een leven lang kan bezighouden

met 'vraas en antwoord' rondom de

(advertentie)

als we weer een volgend jaar vragen

gaan stellen en antwoorden gaan zoe-

ken. Natuurlijk, wij mègen, ja we

mdeten zelfs ons afvragen waarom de

Tora iets zà formuleert en niet zus.

We mogen vragen wat de achtergrond

is van een mitswa of een gebruik.

Maar er moet een basishouding zijn

van geloof. Niet vragen met het doel

af te wijzen, maar vragen om meer te

weten en zelfs als er nog geen ant-

woord is of als het antwoord niet ge-

heel bevredigend is, dan nog moeten

we er ons bij neerleggen, dat ons

menselijk verstand beperkt is ten op-

zichte van G'ddelijk verstand en moe-

ten wij accepteren wat de Tora ons

leert. De matsa, het'brood van geloof

leert ons deze belangrijke eigenschap

van emoena.

Moge het zo zijn dat de vragen en

antwoorden, de matsa op seideravond,

voor ons een bron van inspiratie zijn

om zo weer een jaar verder te gaan en

moge dat een jaar zijn waarin de

grootste vraag, het grootste verlangen

van het joodse volk beantwoord zal

zijn, de gê'oela sjeléma, de volledige

verlossing, bimehéra wejaménoe,

spoedig in onze dagen.

6 14 aprll, jaargang 2, nummer 7 IEICI



Brieven naar: Redactie Jagdal,
p/a Nieuwe Ebbingestraat 46a,

9712 NM Groningen

SAR-EL werft vrijwilligers voor lsrael. Tijzullen
gedurende minstens drie weken burgerwerk-
zaamheden venichten in militaire bases in
lsrael, ofwel helpen in een ziekenhuis oÍ
bejaardentehuis bij een gemeente oÍ in een
kibboets.
Conespondentie en inlichtingen :
Arnold ltaliaander, Westerwoldestraat 9,
1079 PS Amsterdam, tel.02G448436.

Ingezonden brieven zijn de persoonlijke
mening van de ondertekenaar. De redactie is
niet verantoordelijkvoor geplaatste brieven. Zij
kan brieven weigeren oÍ inkorten.]

BIZARRE ADRESSEN

Dit keer wil ik niet iets schrijven over wat ik in
lsraélische kranten heb gelezen, maar vertel-
len wal rK onlangs ttFens mtln bezoeK aan
lsrael in een tv-programma hoorde. Twee em-
ployees van de lsraëlische PTT vertelden
daarin over hun werk op een speciale aÍdeling
van de posterijen. Hun taak is adressen van
brieven te ontcilferen waar de afdeling sorte-
ring geen raad mee weel. Bij de sorteerafdeling
komen brieven binnen die geadresseerd zijn in
70 verschillende talen en in alle mogelijke
schrijÍwilzen en alíabetten. De twee PTT-amb-
tenaren beheersen samen t iental len
verschillende talen en met behulD van alfabeti-
sche lijsten kunnen zij adressen ontcijÍeren die
zijn geschreven in Russisch, Chinees, Japans
oÍ Sanskrit schrift.
Soms stuiten zry op echte raadsels zoals bij-
voorbeeld de enveloo waaroo als adres stond
geschreven het cilÍer 1 met het woord 'sheme/

erachter. De oplossing was al gauw gevonden.
Wanneer men weel dat 1 in het Jiddisch 'ein'

is, dan is de plaatsnaam 'Ein-Sheme/ - een
kibboets in lsrael.
Het merkwaardigst zijn brieven gericht aan niet
bestaande bestemmingen zoals: 'David, koning
van lsrael, de stad van David, lsrael' oÍ 'aan

God, Jeruzalem, lsrael' oÍ 'aan de zoon van
Jezus, Beth Lehem'. In zulke gevallen mogen
de ambtenaren de brieÍ ooenen. Zulke brieven
houden vaak een verzoek in tot hulp oÍ verlich-
ting in narigheid oÍ lijden. Soms wordt ook geld
meegestuurd, Dit geld gaat naar een speciaal
Íonds en de brieven worden vernietigd. In de
meeste gevallen echter lukt het om de brieÍ br1
de juist geadresseerde le brengen.

"Gelezen in lsraëlische kranten"
wordt verzorgd door

mevrouw T. Ellemers-Etzioni
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Opgaven vooÍ de Loeach, en inÍormatie:
let Schabbing, MauvestÍaat 9,8932 KH

Leeuwarden, 058 - 121524

18 april 18 uur Klassiek CaÍé J.S. Bach: de
heer B. Troostwijk over Pesach aan een
matsemaaltijd
Í9 april 19.20 uur begin Pesach, eerste sei-
deravond
20 en 21 april lomtov (Pesach)
25 april van 10.30 tot 13 uur Hum. Cent.
Scholtenstr. 2 Groningen: KofÍieklub Sjalom,
Matsemaaltijd t.g.v. Pesach
26 en 27 april jomtov (Pesach)
2 meiJom Hashoa (herdenking Holocaust)
3 mei 20 uur Voorm. synagoge Leeuwarden:
Trio Yiladi met jiddische en sephardische
liederen, inÍo 058-124439 (Jacob van der
Meer)
4 mei dodenherdenking; 19 tot 20 uur Grote
Kerk Emmen: Herdenkingsbijeenkomst m.m.v.
Trio Yiladi
5 mei bevrildingsdag
7 mei 12 uur Voorm. synagoge Leeuwarden:
gezamenlijke viering Jom Haátsmaoet m.m.v.
het ensemble Ve David, info 058-884521; 20
uur CaÍé de Parel; In teken van Jom Haàtsma-
oet lsraëlische liederen zingen, uitleg van me-
vrouw T. Ellemers-Etzioni, inÍo 050-272573
(Bep Lindenberg)
10 mei Jom Haàtsmaoet (onaÍhankelijkheids-
dag)
16 mei Hum. Cent. ScholtensÍ. 2 Groningen:
Koffieklub Sjalom, creatieÍ programma
16 mei 20 uur Klassiek caÍé J.S. Bach Leeu-
warden: lezing over fioodse) astrologie, Ingrid
Bos, info 058-130509
4 juni 20 uur CaÍé de Parel: Wout van Bek-
kum over Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
20 juni 20 uur Gez. wandeling door Leeuwar-
den langs historisch-joodse plaatsen, info 058-
130509; Uitstapje KofÍieklub Sjalom, nader be-
richt volgt, inÍo 050-1 32908

lop 
postgiro 1605423 (tnv JaGDaF, Siddeburen) en 
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;stuur 
deze.bon,.ingevuld, in. U onwyt 

111010 I
i 
van het volgende nummer een jaar lang JaGDaF.

lt*u,
i Aones:

I 
e..oo,,

iPLmrs: 
.............

I
;JaGDaF, 

p/a Nieuwe Ebbingestraat 46-a, 9712 N

iGroningen

Gehe2etu,..,",.,:."i

Wordt abonnee, maak
iemand abonnee

Als JaGDaF u bevalt, en u bent

nog geen abonnee, dan knipt u

deze bon natuurlijk voor uzelf uit.

Maar als u JaGdaF al trouw ont-

vangt, en u kent iemand die net als

u geihteresseerd is in het joodse

leven in het noorden... Dan geeft u

diegene toch een abonnement.

Knip de bon uit en vul hem in.

I Voor geven oÍ onivangen: maak twintig gulden over I

14 aprll, jaargang 2, nummer 7



al a7 Ilsoc'AAL-
rJ l\ rl:ï:::;"^^,.

G F O N I N G S E  K R E D I E T B A N K

De Groningse Kredietbank verstrekt kredieten
en hypotheken.  Daarnaast  ver leent  z i j
diensten in het kader van saneringen en
p rob leemop loss ingen .  De  GKB i s  een
instelling zonder winstoogmerk.
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Moeilijke
voeten,

schoêIl-

Ubentwelkom
biiGrunewcrld

Ookvoor pedicure en steunzolen
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Eendrachtsingel 2 Opeinde (Fr.) A 05127-2504

ADVERTEREN IN JAGDAF?
DAT KAN.

BEL OF SCHRIJF: B. COHEN, BUITENSINGEL 28,
9883 SK OLDEHOVE.05949 - 619

Kom kennismaken
met onze nleuwe cheÍ-kok,

Vlees- en vi sspec ialiteiten
uit landen rond de
Middelandse Zee.

Eigenaar: Jossie Elbar, Nieuwestad 47, - Leeuwarden - Tel. (058) 155261
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