
Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden van de Weesper 
Synagoge

Dit jaar overleed onze vrijwilligster van het eerste uur, Fokje van Wijk. Jarenlang heeft zij de 
‘huishouding’ van de zaal georganiseerd. We hadden een prachtige herdenkingsbijeenkomst
in de Synagoge.
Conform onze doelstellingen zijn er in 2017 weer heel wat culturele activiteiten, sjoeldiensten
en vieringen van Joodse feestdagen, koorrepetities en andere verhuur geweest in de 
Weesper Synagoge. Voor onze vrijwilligers organiseerden we eind maart de 
Vrijwilligersmaaltijd voor al onze vrijwilligers die zonder enige vergoeding de hele verhuur 
regelen, steeds weer de zaal gereed maken voor de activiteiten (stoelen omhoog of naar 
beneden), schoonmaak, opruimen vuilnis en het doen van de was, kleine onderhoudswerken
en dagelijks toezicht op grote klussen, aanvullen van voorraad, alle nodige bestuurstaken 
verrichten etcetera etcetera. Het was een bijzondere avond waarop onze voormalige 
penningmeester Dick Pruiksma, tevens initiatiefnemer, oprichter en eerste voorzitter van de 
Stichting Vrienden door de burgemeester van Weesp onderscheiden werd met de Erespeld 
van Weesp met Oorkonde. Dick Pruiksma werd als penningmeester opgevolgd door Frans 
Lijnsvelt. 

Eigen activiteiten
De Culturele Commissie organiseerde op 23 april de Meester Bouhuijsavond met het 
optreden van het gemengd koor Jiddisj Koor Hejmisj Zain onder leiding van dirigent Jules 
Bart. Voor deze gelegenheid werden ook de Mauthausen-cyclus van Mikis Theodorakis 
gezongen.
Op 15 augustus organiseerde wij de Indië -herdenking, waarop 2 Weesper slachtoffers van 
de oorlog in voormalig Nederlands Indië, een oud dienstplichtig militair tijdens de na-oorlogse
periode en de burgemeester indrukwekkende en genuanceerde verhalen vertelden. 
Verder deden we mee in verband met de Dodenherdenking aan de toneeluitvoering door 
jeugd voorafgaande aan de Stille Tocht op 4 mei en vormde de Synagoge ook het startpunt 
daarvan.
We ontvingen scholierentijdens de zogenaamde ‘Open Monumensjesdag’ en hadden we het 
gebouw opengesteld ter gelegenheid van Open Monumentendag 2017. 
Door het jaar heen werd de Synagoge enkele keren opengesteld voor stadswandelingen van
de Historische Kring. En tot slot dachten wij mee bij de ontwikkeling en uitwerking van de 
Weesper Cultuurnota.

Cultuur per maand
Januari: weekendtentoonstelling Edith van Eijden en anderen
Februari: Concert van klezmermuzikant Alex Jacobowitz
Maart: een weekendtentoonstelling van Riet Blum en een weekendtentoonstelling van  de 
Kreatieve Groep Weesp
April: Paastentoonstelling van Edith van Eijden en anderen. Ook een weekendtentoonstelling
van de Russische schilder Sergei Glushko. Verder een concert van Colour Collective, een 
kamermuziekduo.
Mei: Concert door Alexandra Enisimowicz
Juni: Tentoonstelling Pinksterdagen Weespers aan de Wand, een klassiek concert tijdens 
Weesp Gastvrij
Juli: een uitvoering van het Vechtstede College
Augustus: zomertentoonstelling Eric Hage
September: Weekendtentoonstelling Aletta Engelhart
November: optreden van het Kroonkoor
December: Weesper Korenfestival



Het hele jaar door waren er ook andere culturele activiteiten. Elke week repeteerde 
Camerata Fectionata onder leiding van dirigent Fred Smalbrugge. Hanneke Huibers oefende
met haar koor een deel van het jaar wekelijks. 

Religieuze  zaken
Het hele jaar heeft Masorti Almere/Weesp de tweewekelijkse zaterdagse gebedsdiensten en 
de vieringen van de Joodse feestdagen in de sjoel gehouden. 
Wij ontvingen basisschoolkinderen die hun jaarlijkse bezoek brachten aan de Protestantse  
en de Katholieke kerken, de Moskee en de Synagoge. Deze kennismaking met diverse 
religies wordt door de basisscholen zelf georganiseerd.
Ook waren er familiebijeenkomsten van mensen die vanwege Joodse wortels graag in de 
sjoel bijeen wilden komen.
Enkele keren huurden Islamitische stadsgenoten het gebouw voor familievieringen.

Overige verhuur
Maritza Marbus hield het hele jaar 4 keer per week Pilatuslessen. En ook werd de Synagoge 
wekelijks gehuurd voor andere lessen en een enkele keer door een medium.
Er waren enkele commerciële verhuren, bijvoorbeeld aan een makelaar voor de presentatie 
van nieuwbouwwoningen en aan een reisbureau.


