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REDACTIONEEL

Voor u ligt alweer de nieuwe uilgave van
JagdaÍ voor het nieuwe Joo&e jaar (5750).
De redaclie wensl u een goed en zoel jaar loe.
Wij zullen wederom proberen van JagdaÍ te
maken wal in ons vermogen ligt. Wrj hopen
een kwalitatieÍ goed blad te lalen versdrljnen,
waarin u zich lhuis voelt.
Hel gaat goed mel JagdaÍ. Mel [ots kan ik u
verlellen, dat de redaclie niel hoeft le zoeken
naar kopij, maar, in lEendeel, moel passen en
meten om alles geplaalst te kijgen.
Ten slolle wil ik Tlila Ellemens, die zo nauw
verbonden is mel ons blad. van harte
betelschap loewensen!

FÍits Grunewald

COLOFON

Redacte
Frits GrunewaH, Groningen, voonitler
let Sdabbing, Leeuwarden, secrelarb
Slien Rijnsbergen, Leek, pnningmeester
Ineke Hoogman, Groningen, organisalie
Gijs Verkuisen, Groningen, juridisch advies
Leo Benjamins, Groningen, advertenties
Anneke van Rhijn-van der Veer, Groningen,
layout
Jozien HoeÍsle, Siddeburen, redactie
Tlila EllemersEtz'oni, Groningen, ledaclie
Rutr Lipschitsde Leeuwe, Groningen, einó
redactie

Vaste medewerkers
C.A. van der Berg - De hednnering
RatÈijn S. Evers - O.R.T.
F. van Echlen - FolograÍie
Betty GrunewalóOppenheimer - Men neme
Ontwep voopagina - S. en F. Drukker

Redactieadres
Nieuwe Ebbingestraal 46a, 9712 NM Groning-
en
Opgave voor de Loeach: Mauveslraat 9, 8932
KH Leeuwarden
lel.05&121524
Adveíenties: Leo Benjamins, MagnoliastÍaat
16 9741 CS Groningen
te|.05G716684
Contactadverlenliês (oproepen/mededelingen)
Tekst naar redacl'readres, max. 60 woorden,
tadef f 12,50.
Familieberichten: 1 kolÍ0 mm = f 25,-'2 kol/
70mm=Í50, - .
Abonnementen
| 20,- per jaa op postgiro 1605423 t.n.v. Jag-
daÍ Leek; nabestellingen: schriÍtel'rjk op
redactieadres, Í 3,- aan poslzegels insluiten.

JagdaÍ is een onaÍhankelijke vereniging en in-
geschreven bij de K.v.K.
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Geachte Lezer ,

Bijgaand treft u aan het negende nummer, tweede jaatgang van Jagdaf.
Jagdaf  is  een u i tgave voor  joods Noord-Neder land,  waar in d iverse ar t ike len
verschijnen over joden, jodendom en diverse joodse wetenswaardigheden, in
het  b i jzonder in  Noord-Neder land.
Jagdaf  is  n iet  pol i t iek,  maar wi l  het  contact  in  het  Noorden tussen joodse
mensen en/of hun farnil ieleden versterken.

l i i l t  u  ook Jagdaf  voot  een jaar  ontvangen,  maak dan f  20,-  over  op postg i ro
L605423 t .n.v .  Jagdaf  Leek.

De redact ie  heet  u van har te welkom.
Rest  n i j  nog u een goed en zoet  Joods Nieuwjaar  (5750) toe te wensen.

Namens de redactie,

Frits Grunewald
(voo rz i t t e r )





ROSJ HASJANA 5750
fZij is niet in de hemel'

De sidra Nitsawiem gaat altijd vooraf
aan Rosj haSjana. Vele verklaarders
zien in de eerste woorden van deze
s id ra  een toespe l ing  op  Ros j
hasjana:'Jullie staan vandaag voor
G'd.' Vandaag is de dag dat er over
elk individu wordt rechtgesproken en
dat alle we.reldbewoners, net zo als
schapen door een herder, door G'd
worden beoordeeld. Maar in tegen-
stelling tot schapen, die zelf niet in de
hand hebben hoe het oordeel over hun
zal uitvallen, hebben wij de mogelijk-
heid om G'ds beoordeling te beïn-
vloeden.

Mitswa van tesjoewa
In het vervolg van deze sidra spreekt
de Torah over de mitswa van
tesjoewa. En de Torah formuleert het
op een zeerbijzondere wijzn:
'Deze mitswa, hij is niet wonderbaar-
lijk, hij is niet ver weg, maar iedereen
heeft de mogelijkheid in zijn mond,
zijn hart om het te doen.' De Torah
noemt hierbij drie zaken, de mond,
het hart en het handelen van de mens.
Tesjoewa bestaat ook uit drie elemen-
ten, die verbonden zijn met het hart,
de mond en het handelen. Tesjoewa
bestaat uit g@91@,.spijt over het ver-
leden, het hart; widoej, het uitspreken
van de zonden, de mond en kabala

lghabê, het op zich nemen voor de
toekomst, het handelen. Hoewel de
gemara de mogelijkheid bespreekt dat
iemand in een enkele seconde waar-
achtige tesjoewa kan doen, is het toch
duidelijk dat uiteindelijk alleen een
mondeling belijden of alleen een ge-
voel in het hart niet voldoende is.
Jodendom verwacht van de mens, dat
hij zijn joods gevoel niet slechs met
de mond belijdt, maar ook omzet in

Jodendom verwacht van de
mens, dat hij zijn joods gevoel

niet slechts met de mond
belijdt, maar ook omzet in

daden. Daden en ook de goede
voornemens tot die daden.

door rabbijn S. Evers

daden. Daden en ook de goede voor-
nemens tot die daden, die van invloed
zijn op de beslissing, die G'd neemt
op Rosj haSjana.

De hemel onder handbereik
Dat is geen onmogelijke eis, zegt de
Torah in de volgende zin, waarin de
Torah spreekt over het geheel van
Torah en mitswofi 'Zij is niet in de
hemel', met andere woorden de Torah
en mitswot zijn voor iedereen binnen
handbereik.
Rasji ter plaatse zegfi 'Want indien
zij in de hemel was dan zou jij daar
naar toe moeten gaan om haar te
ha len . '  Rabb i  S jemoe 'ee l  u i t
Sogotsow waagt zich af wat Rasji

bedoelt, het is toch immers on-
mogelijk voor de mens om naar de
hemel te gaan? Hij legt het uit aan de
hand van een verklaring van zijn
vader Rabbi Awraham uit Sogotsow.
Deze waagt zich af hoe het mogelijk
is dat de handelingen van e€n mens
van vlees en bloed van invloed kun-

nen zijn in de allerhoogste werelden?
Het antwoord is dat de mens een ge-

zant is van de Allerhoogste om Zijn
mitswot te doen. En de halaga zegt

dat elke gezmt zijn lracht trijgt van

zijn opdrachtgever en dat uiteindelijk

de handeling van de gezant wordt
herleid tot de opdrachtgever.
Zo ook bij de mitswot die de mens

doet in opdracht van G'd dan wordt
het beschouwd alsof G'd het zelf doet
en dus is het geheel niet verbazing-
wekkend dat de mitswot ook in de
allerhoogste werelden van invloed
kunnen zijn. 7n ook, besluit Rabbi
Sjemoe'eel, is de verklaring van
Rasji's woorden, dat indien er een
gebod geweest zou zijn om omhoog
te gaan tot aan de hemel, dan zouden
wij dat ook zeker kunnen met de
kracht die G'd ons daarvoor gegeven

zou hebben.

Uit het bovenstaande kunnen wij een
aantal dingen leren die wij voor ogen
moeten houden op Rosj haSjana en
eigenlijk gedurende alle dagen van
het jaar.

* Wat wij doen is niet zomaar een
op zichzelf staande handeling,
maar kan van invloed zijn op de
Allerhoogste en Zijn beslissingen.
* Ten alle tijden zijn wij in staat
om de mitswot ten uitvoer te bren-
gen. We kunnen dus nooit zeggen,

dat iets niet mogelijk is.

Moge G'd ons allen een goed en ge-

zond jaar schenken, zowel in geeste-

lijk als in materieel opzichr
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In het joodse jaar zijn er eigenlijk

drie verschillende Nieuwjaarsdagen,
namelijk de eerste van de maand
Nissan, de eerste van de maand

Tisjrie en de vijftiende dag van de
maand Sjewat.
De maand Nissan is de eerste maand
in de telling van de maanden en voor

het bepalen van de feestdagen. Deze

maand werd ook als eerste maand ge-

rekend vanaf de bevrijding uit de
slavernij van Egypte, die in de maand

Nissan plaatsvond. 'En God zei tot
Mozes en tot Aaron in het land van
Egypte: Deze maand zal U het begin
der maanden zijn; zij zal U de eerste
der maanden van het jaar zijn.'

@xodus 12:1,2)
Tisjrie is de zevende maand in de
telling van de maanden, maar de
eerste maand in de telling van de ja-

ren. Daarom ook begint het joodse

kalenderjaar bij de maand Tisjrie. 'En

God sprak tot Mozes: Spreek tot de
Israëlieten: In de zevende maand, op
de eerste der maand, zult gij een rust-
dag hebben, aangekondigd door
bazuingeschal, een heilige samen-
komst.' (Leviticus 23:. 24 en Numeri

Waarom valt Rosh Hasjanah,
het joods Nieuwjaar, op de

eerste van de maand Tisjrie?

door T. Ellemers-Etzioni
29: l) Het is ook de eerste maand
voor de telling van het zevende sab-

badaar en het (vijftigste) jubeljaar in
verband met de landbouw.
'Dan zult gij bazuingeschal doen
rondgaan in de zevende maand.' (Le-

viticus 25: l-13)

De naam van de feestdag 'Rosj Ha-

sjanah', hetgeen letterlijk betekent
'begin van het jaar', werd pas vanaf

de tijd van de Misjna gebruikt. In de
Torah komt deze term niet voor. Daar

wordt deze dag genoemd: 'Dag van
het bazuingeschal' of 'Dag van de
herinnering van het bazuingeschal'.
De derde Nieuwjaarsdag in het joodse
jaar, de vijftiende in de maand Sjewat
len slotte, is het Nieuwjaar voor de
bomen. Op deze dag begint de jaar-

telling voor de vruchtdragende

bomen.
Zn zien we dat alle drie verschillende
Nieuwjaarsdagen in nauw verband

sÍaan met de seizoenen en de land-

bouw in Israël. Nissan valt in het
voorjaar, Sjewat aan het eind van het
regenseizoen in Israël en Tisjrie valt

aan het eind van de zomer wanneer in
de landbouw alle werkzaamheden in

de velden voltooid zijn. Het sterren-

beeld van Tisjrie is weegschaal, om-
dat in deze maand de lengte van dag
en nacht, gelijk is: tijd om een nieuw
jaar te beginnen.

Wij leven in een tijd dat de verander-
ingen elkaar snel opvolgen. Sociale
wetten worden veranderd.
De WUV-regels gaan op de helling.
Joodse bejaardentehuizen sluiten.
Elders worden nieuwe gebouwd. Het
ouderenwerk breidt zich uil
Vrijwilligers gaan op pad. Her en der
zijn huiskamerbijeenkomsten. Steeds
meer gespreksgroepen worden ge-
vormd. Een koffiebijeenkomst is heel
gewoon. En de tweede generatie

treedt naaÍ buiten.

Joods Welzijn

Kortom het Joods Welzijn staat volop
in de schijnwerpers.Maar bent u van

dit alles wel op de hoogte?
Deze rubriek wil u hierbij helpen.
Door zo veel mogelijk facetten te be-
lichten en informatie door te geven.

Het is echter ook mogelijk dat u als
lezer zelf vragen heeft waar u een
antwoord op wilt hebben. Dat kan
door uw vÍaag op een simpel stukje
papier te schrijven en op te sturen
naar het redactieadres. U krijgt dan
persoonlijk antwoord en indien moge-

lijk nemen wij de vraag en het ant-
woord op in deze rubriek. De

antwoorden en de informatie worden
verzorgd door medewerkers van de
Stichting Joods Maatschappelijk
Werk, waaronder ondergetekende.
Wij hopen op veel reacties.

Reynoud van Ginkel
coórdinator samenlevingsopbouw
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Jacob lsraël de Haan (1881 -1924)

Nederlands dichter en proza-schrij-
ver.
Tnon van de rabbijn te Smilde en
broer van de één jaar jongere Carry
van Bruggen.
Hij keerde de orthodoxie van z'n va-
der de rug toe en leidde een zeer con-
troversieel leven: van orthodoxe jood,

tot zionist, flirtation met het christen-
dom, homoseksueel, correspondent

In jmdse kingen is wel één van zijn
bekendste kwatijnen:

Onrust
Die te Amsterdam vaak zei:'Jeruzalem'
En naar Jeruzalem gedreven kwam,
Hij zegt met een mijmerende stem:

'Amsterdam. Amsterdam.'

van het Algemeen Handelsblad in
Jeruzalem.

Zijn Arabische vriendschappen en
waarschijnlijk ook zijn homoseksuali-
teit, hebben ertoe geleid dat hij in
1924 in Jeruzalem werd vermoord.
Hieronder volgt een gedicht over het
Looftruttenfeest (Soekoth) uit Het
Joodsche Lied:

LooÍhuttenfeest

Zij hebben veertig jaar ijdel gezworven
Mannen, die morden tegen hunnen God
En zijn profeet en 't opgelegde Lot
In de woestijn van Sur zijnzij gestorven.

Van hen, die morden, kwam geen enkel man
Binnen 't land rijk aan melk en milden honing
Loofhutten strekten den zwervers tot woning
Nog eeuwen houden wij daar heugnis van.

Wij herdenken diep. Twintig eeuwen zwervend
Door leven wreeder dan hun zandwoestijn
Omdat wij vreemden en bijwoners zijn
In ieder land het eigen land diep-dervend.

Iederen herfst bij 't dalen van de dagen
Bouwde mijn Vader 't rietgedekt gebouw,
'Want 

Vader bleef aan de oude Wet getrouw.
Leerde ons herdenken en hooghartig dragen.

Loofgedekt met bonte bloemen daarin
Sond het smal huis, dit nimmer vreemden zagen,
Wij woonden daar onze acht herdenkingsdagen
Van het volk gescheiden met ons gezin.

En ik, een Dichter, droomde nimmer schooner
Dan in de nachten na zoo bonten dag:
Ons volk was vrij en vorstlijk en ik zag
Van Jeruzalem mij een blij bewoner.

Aanbiddend hoorde ik eene kalme stem,
7ag*n zonnige stad, een tempel heilig,
Dus weet ik verheugd, dat wij eens weer veilig
Vorstelijk wonen te Jeruzalem.

lrE.|l Zl.lloel, lrrrerng a numrn t t 5
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Special ist in kunststofverpa kkingen

Leveringsprogramma:

Extrusie : - polyethyleeníolie, transparant en ingekleurd
in diverse breedtes en diktes

- polypropyleenÍolie
- gecoëxtrudeerde folie
- skin-Íolie

Flexodruk : - tot 6 kleuren bedrukte polyethyleen-
en polypropyleenÍolie op rollen in
diverse breedtes en diktes

- tabakspouches, mapjes voor bankzaken,
reisdocumenten en aktieverpakkingen

- zakken van transoarante oí bedrukte Íolie
- zakken voor vacuUm veroakte levensmiddelen

Postbus 25
9350M LEEK
Lindensteinlaan 25
TeleÍoon:05945 - 13010
TeleÍax :05945 - 13085

al a7 lf soc,AAL-

rJ l\ lf :ï;::;"^^".
G R 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.

D a m s t e r d i e p  3 6
T e l . 0 5 0 - 1

G R O N I N G E N
8 4 3 1 8
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O SCHAAMTELOOZE BELGEN !
In 1815 hadden de grote mogend-
heden beslist dat Nederland en België
als bolwerk tegen Franlaijk verenigd
zouden worden: de Franse Revolutie
en het optreden van Napoleon waren
bij hen bepaald niet in goede aarde
gevallen. Naar de wens van de
Belgen was niet gewaagd. In 1830
kwamen zij in opstand (op de achter-
gronden kunnen we hier niet ingaan)
en riepen de onafhankelijkheid uit.
In het wat ingeslapen Nederland
zorgden twee feiten vooral voor een
heftige oprisping van nationaal ge-
voel (vooral bij de dichters!): de dood
van Van Speyck ,  d ie  z ich  in
Antwerpen liever met schip en be-
manning in de lucht liet vliegen dan
dat hij dat schip in handen liet vallen
van het 'zwaÍt en muiziek Belgisch
ras, waar nimmer Tromp of Ruyter
was' èn de tiendaagse veldtocht,
waarbij de Belgische opstandelingen-
legers verslagen werden.
In Groningen schreef toen Isaác J.
Cohen,'onderwijzer der Israëlitische
jeugd', een Hebreeuws gedicht van
32 strofen om aan zijn vreugde uiting

MenNeme

door Betty Grunewald-Oppenbeimer

Cilroenvla

Vmr6 pen.
5 eidmiers mel 3 eetl. suiker flink mixen
hieraan toarcegen het sap van 2 cilroenen en de
cfiÍo€nÍasD
1 lheel. maizena in PoÍt oDlossen
dit veÍmengen mel de resl en op een kleine vlam de
kmk erover lalen komen
eiwillen slijfkloppen en deze er losjes doorhesn
spatelen
in een serveerschaal een blikje kersen zonder pit
doen en hier het mengsel aan toevoegen
Koel seÍveren

Een Gronings-joodse rcactie op
de Belgische opstand.

Hebreeuws weu gde- gedicht van
Groningse Isaac J. Cohen.

door C.A. van der Berg

te geven. De voorallater zo bekende
S.J. van Ronkel, onderwijzer aan de
I s r a ë l i t i s c h e  a r m e n s c h o o l  t e
G r o n i n g e n ,  z o r g d e  v o o r  d e
Nederlandse vertaling die ernaast
werd afgedrukt onder de titel:

Uitboezeming eens Hebreërs na den
tiendaagschen roemrijlun veldtogt,
tegen den vijand van vorst en vader-
land.

Een paar strofen laten we hier volgen:
De getergde Leeuw toonde den
Belgen dat men Oranjes heldenmoed
niet ongestraft durft honen. Als
Oranje spreekt moet laster en gÍoot-

spraak zwijgen, en slechts aan de on-
rustige Gallen (= deFransen, die met

een leger België binnenvielen, waar-
op de Nederlanders zich terugtrokken
B.) moeten de Belgen het dank
\peten, dat zij voor eene geheele ver-
nietiging bewaard bleven.
En doch durft gij, o schaamtelooze
Belgen! op heldenmoed bogen? Gij
waagdet het den Nederlandschen
Leeuw in zijne rust te storen? Houdt
op met snoeven, verlaat nu heggen en
korenvelden, waarachter gij u laag-
hartig hebt genesteld, begraaft de
dooden en verpleegt de wonden, u
door de kaassoldaten of liever de
Nederlandsche helden toegebragt.

Ook deze, zoo roemrijke tiendaag-
sche VELDTOCHI zal ten eeuwigen
dage, onder de groote en glansrijke
daden in onze geschiedrollen schit-
teren, en ten blijke strekken, dat de
grootste magt der braven in regt-
vaardigheid bestaat, en dat een opregt
hart het beste wapen is om over den
vijand te zegepralen.

(slot volgt)

Na 70 jaar weer een
Lubavitcher jeshieva in

Moskou gesticht

Vijfentwintig studenten, aÍkomstig uit
alle delen van de USSR, studeren
momenteel aan deze jeshieva in
Moskou. Het studieprogramma omvat,
Talmoed, joodse Wet en ethiek en
Chassidische filosofie. De docenten
zijn in de Sovjet-Unie opgeleid door
daar aanwezige rabbijnen.

Sinds de Russische revolutie in 1917
werd joods onderwijs niet toegestaan
en moest clandestien les gegeven

worden. Recente ontwikkelingen in
de Sovjet-Unie, die tot opheffing van
de beperkingen op joods onderwijs en
rel igieus leven hebben geleid,

moedigden tevens Sovjet-joden aan
om openlijk hun belangstelling voor
hetjodendom te tonen.
De Lubavitcher beweging spant zich
in om opnieuw een joods leven in de
Sovjet-Unie op te bouwen. De hui-
dige glasnost heeft ook mogelijk ge-

maakt dat honderden gezinnen, mis-

schien voor het eerst in hun leven, dit
jaar het Poeriemfeest konden vieren.

Zl.lloê1,llr?g.ng A numm.r I



In het kader van onze serie ioods
leven in het noorden, spreekt
Jozien Hoefste met Bertha Menco
over haar activiteiten o.a. voor
de WIZO en het JNF.

Mevrouw Bertha Menco-Denneboom
heeft zich voor een gÍoot deel van
haar leven ingezet voor de WZO, het
verkopen van loten voor het JNF en
tot op heden is zij ook nog bestuurslid
van de Joodse Bejaardenzorg.

Beilen - Amsterdam - Beilen
Mewouw Menco is geboren in Beilen
op 26 juli 1900. Z,e, stamt uit een ma-
nufacturen-familie. Na de lagere
school te hebben doorlopen, ging zij
naar de Mulo te Assen en in 1917 in
Den Haag deed zij haar eindexamen.
Toen zij 18 jaar was verhuisde zij
naar Amsterdam waar zij kwam te
werken op het Telegraafkantoor. Er
kwam een vacature vrij op het post-
kantoor in Beilen en de toenmalige
directeur daarvan, vroeg aan haar
vader of zijn dochter er idee in had
om in Beilen geplaatst te worden. En
zo kwam Mevrouw Menco weer terug
naar het noorden. Later (in 1924)
werd zij overgeplaatst naar Gronin-
gen bij de Telefoondienst, waar zij
haar man heeft leren kennen. Zij
trouwden in 1926. In 1933 overleed
haar man.
De twee kinderen werden groter,
gingen naar school en mevrouw
Menco kreeg wat meer vrije tijd.
Deze vrije tijd wilde zij zinvol beste-
den en zo zette zij zich in voor de

IN GESPREK MET BERTHA MENCO

door Jozien HoeÍste
kankerbestrijding. Maar het meeste
werk viel toch wel op shabbat (bijv.

collecteren). 'Ik wilde toch niet zo
graag op shabbat werken', zei me-
vrouw Menco. 'Ik ben toen bij de
WIZO terecht gekomen en ben daar
28 jaar voorzitster van geweest.' Zij
vertelde waarom ze speciaal voor de
WIZ;O heeft gekozen. 'Ik weet best
dat de meningen erg verdeeld zijn,
maar de WIZO doet veel goed voor
Israël', zegt zij.'Voordat het'WZO'
heette, was het 'praktisch Palestina-
werk'. Een aantal dames kwam dan
één keer per week bij elkaar om te
breien voor IsraëI, de zogenaamde
breimiddagen, later is daar de WIZO
uit voortgekomen. Bovendien doet de
V/IZO vooral financieel erg veel
goeds.'

Mevrouw Menco vertelde mij dat ze
nu niet meer zo actief is, maar ik was

eÍ zeeÍ verbaasd over te horen, hoe zij
zich nu nog vooÍ allerlei zaken inzet.

'Ja, ik zamel nog steeds kleding in.
Die bewaar ik in de kelder en die
wordt na verloop van tijd opgehaald
om het dan naar Israël !e verzenden.
En natuurlijk de jaarlijks terugke-
rende bazaar van de WIZO, daar ver-
koop ik samen met mevrouw Barn-
stein loten waar prijzen aan verbon-
den zijn en dat levert veel geld op.
Laast heb ik ook nog voor f 1500,-

aan JNF-loten verkocht.' Naast al
deze activiteiten is mevrourn Menco
ook nog bestuurslid van de Joodse
Bejaardenzorg. 'Vroeger was hier in
Groningen een Joods Bejaardentehuis
'Beth Tnqaniem'. Nu bestaat alleen
het bestuur nog. Als iemand 80 of 90
jaar wordt" sturen wij een fruitmand.'

Mevrouw Menco, 89 jaar, iemand die
zich nog bijzonder actief weet te
maken binnen de joodse gemeen-

schap.

Compositie puzzel: Frits Grunewald
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59 nar
60 voegwoord, bijwoord
64 lengtemaat
71 vo€gwoord
Zet v€rvolgens d€ l€tt€Ís van do volgende nummeÍs
op een rii en u kriig een zin:5, 1, 17, 16, 23, 18,55,
37, 57,6, 36, 44.
Oplossingen inzenden voor 1 decembeÍ a-s. naar hel
redadie-adres.
D€ eerste en enige prijs is een JNF-boom op naam
van de winnaar. In hel volgende nummer van Jagdaf
zal de oplosing en de naam van de gelukkige
winna(a)r(es) bekend vuorden gemaaK.
Oplosslng puzzel nummer 8: manna uh dc heme!.
Dc JNF-boom zal worden geplant op nasm yan

J.G. Jonker, Corneliusstraal 23 Sneek.

horizontaal
t hoe helen de avond alsmede hel gebed waarmee

Jom Kippur begint
'10 voozelsel
'16 boom
21 geldbedrag als stral
28 gedruKe plaat
34 bijbelse naam
37 houding
41 zangnoot
tl4 alkoriing van Ferum
47 mak
52 heks
57 voozanger
64 vr. bijbelse naam
68 smeren

73 bergpl
76 graveren
verticaal
'| llebreeuws wmÍd \oor keppel
2 worvoegsel
4 bepaald soort veíichting
7 strook
I lengtemaal
9land in het Midden-Oosten
2l Joodse zegenspreuk
23 gravure
29 tochl
35 onbekend voorwero in de lucFrt
49 familielid
52 lichaamsdeel
55

22 Epiambcí, i[|!mg 2, numm O
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Opgaven voor de Loeach, en InÍor-
matle: let Schabblng, Mauvestraat

9, 8932 KH Leeuwarden, 058 -
121524

Arbortuswet ln lsraël beschermt
longe ongetrouwde melsles tegen

ongêwenste en gevaarlljke
praktiiken

Gelezert ...-..,

Tijdens de vergadering van het
Opperrabbinaat voor Nederland
van vrijdag 13 Siewan 5749 | 16
juni 1989 is rabbijn S.L. Evers uit
Amersfoor t  o f f ic iee l  welkom
geheten als lid van voornoemd
college.

OPROEP
Dora Boom vraagt vrijwilligers die
haar willen helpen bij enig restau-
ratiewerk op de loodse begraaË
plaats te Noord- en Zuidbroek. Om
mee te beginnen moeten de tekst-
en op de graÍstenen overgeschil-
derd worden.
Graag  zo  spoed ig  moge l i j k
schr i Í te l i jke react ies b i j  Dora
Boom,  Ka ju i t  15 ,  9733  CA
Groningen.

17 oktober
De heer Tiddens verlloont Íilms:Zuidlaarder
Markt (1 939), stad Groningen (1940) en
Íeesten rond Gronings Ontzel 28 aug, 1949.

1 5 november
Wizebazar Leeuwarden
We winl de reis naar lsrael? Als u Í 15,-
overmaakl op giro 4345905 t.n.v. Wizo
Friesland, Franeker ontvangt u de loten thuis.

(vervolg Loeach)
22:11 uur Tropen Fauna Heerenveen: Chaveroeth
spellenbijeenkomsl
decembe?
4 l/m 11 : Chanoeka (lnwijdingsfeest)
19 :  14 .30  uur  Humanis l i sch  C€nt rum W.A.
Scholtonstr. 2 Gmningen: Chanoeklaasfeest. Neemt
u een klein cadeautje mee?
20 : 1 1 uur Tropen Fauna Heerenveen: Chaveroeth
píogr.nog niet bekend

septembeÍ
24 : einde zomerlijd. B€gin selichof(bekerings-
)dagen
25'. N uur Onnje Hotel l.o. station Leeuwarden:
Genootsdr. Ned. lsraë|, lezing dmr hr M. Minco over
'de lsraëlisóe vredesbeweging in een nieuw tijdperk'
29 : 1 8.20 uur begin Sjabbat en Rosl Hasjana
30 : Rosj Hasjana, Nieuwjaar 5750

oktobeÍ
1: Rosj Hasjana. Voor info sjoeldiensten in

Leeuwarden tel. 058-884521
1: 20 uur Café de Parel Groningen: Gezellig met

elkaar praten aan het begin van het nieuwe jaar
2 : Vastendag van Gedalja
3 : 20 uur Klassiek CaÍé J.S. Bach Leeuwarden:

Shelanoe. Voor progr. en info 05&1 30509
8 : Begin vaslen en weÍkv€rM 17 .4A uur. Kol Nidrei
9 Jom Kippoer (Grote Vezoendag). Voor inÍo

sjoeldiensten Leeuwarden tel. 058{84521
11 : 14 uur Tropen Fauna Heerenw€n: Chav€Íoelh,
píogr.nog niet bekend
14 : eersle dag Soekoth (Loohutlenfeest)
1 5 : lwe€ds dag Soekolh
17'.  14.30 uur Humanist isch Centrum W.A.
Schollenstr. 2, Groningen: KoÍfieklup Sjalom. Hr
C.R. ïddens uit Peize v€Ítoont zelfgemaakte 16 mm
lilms
21 : Sjemini Chag-ha-Atsèreth (Slotleest)
22 :Simchath Ton (Vreugde derWet)

november
5 :20 uur CaÍé de Parel Gmningen: OpbouwweÍksteÍ
Catrien de Vries veÍlell over haar werk
7 '. N uur Klassiek Café J.S. Bach Leeuwarden:

Shelanoe. Voor progr. en inío lel. 05$130509
7 en I : Sjoel Folkingeslr. Gmningen: WIZO-bazar.

Voor inlo: let op adveÍtontie N.l.W. oÍ bel tel. 05G
1 34378 ol 05&261547
14 : Sjoel SlotmakersstÍ. 16 Leeuwarden: WIZO-
bazar van 10 uur tol 21 uuÍ
15 : S.ioel Leeuwarden: WIZO-bazar 13 tol 20 uuÍ,
waarna de lrekking van de lolerij.
N'. N uur Oranje Hotel t.o. slation Leeuwarden:
Genootsch. Ned. lsraë|, PÍol. R. l'l€nson spre€K
over'de sdrlemiel, de dwaas, die door zijn ironie en
slimheid in leven wil blilven'
21: 14.30 uur Humanist isch Cenlrum W.A.
Schollsnstr. 2 Groningen: liiw l{arion de Klijn uit
L e m m e r  g a a t  m € t  o n s  z i j d e s c h i l d e r e n ,
maleriaalkoslen í 2,50

In lsraël vinden jaarlijks 15 tot 16 duizend
wettelijke abortussen plaats. Ongeveer
1500 daarvan worden venicht bij meisjes
in de leeftijd van 14-19 jaar. Onder lsraël-
ische meisjes is de behoefte aan abortus
wel veel minder dan onder meisjes in de-
zelfde leeftijdscategorie in verschillende
Europese landen of Amerika, waar het
percentage van abortus soms dÍie keer
hoger is dan in lsraë|.

De nieuwe abortuswet komt vooral tege-
moet aan jonge meisjes onder de 18 jaar
die ongewenst zwanger zijn geraakt. leder
minderjarig meisje kan in ieder zieken-
huis, ook buiten haar eigen woonplaats,
onder volstrekte geheimhouding, zelÍs
tegenoveÍ haar eigen ouders, een abortus
laten venichten. Ook vrouwelijke soldaten
hebben dit recht zonder dat hun meer-
deren daarover worden ingelicht. De wet
maakt het mogelijk dat anders dan bij an-
dere medische ingrepen, er geen andere
handtekening nodig is dan die van de min-
derjarige zelÍ. Er zijn ook geen andere do-
cumenten nodig dan een bewijs van
zwangerschap. Ook een zelf gedane
zwangerschapstest is voldoende. Het
wordt wel aangeraden om niet langer dan
12 weken na het begin van de zwanger-
schap te wachten met het laten aborteren.
0p deze wijze kunnen ongewenste
zwangerschappen worden voorkomen.

Er wordt echter de nadruk gelegd op de
noodzaak van een goede voorlichting
onder de jeugd om van betrouwbare voor-
behoedsmiddelen gebruik te maken, zodat
abortus niet nodig zal zijn.

"Gelezen ln lsraéllsche kranten"
wordt verzorgd door mevrouw T.

Ellemers-Etzloni
Zl cllal,lrrgrng 2, numffi O
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