OPROEP OM HULP OM DE DEVENTER SJOEL TE REDDEN!
Beste vrienden van Beth Shoshanna,
Zoals u in de media hebt kunnen lezen is onze kleine joodse gemeente
in gevaar (zie bijvoorbeeld het stukje in de Volkskrant). De prachtige
Grote Synagoge van Deventer is een paar maanden geleden verkocht
aan een horecaondernemer die er een foodhall van wil maken.
Dat zou betekenen dat wij er onze diensten niet meer zouden kunnen houden wat het einde van joods
leven in Deventer zou kunnen betekenen. Dat lijkt misschien niet zo erg, immers we zijn maar een kleine
groep en wie geeft er heden ten dage nog om religie. Maar wij vinden dat wij bewezen hebben een eigen
plaats te hebben in de Deventer gemeenschap.
In het zwarte oorlogsverleden is het interieur van de sjoel door de Deventer NSB vernield. De politie stond
erbij en deed niets. Sterker nog, de Deventer politie en dan met name die van de toenmalige
politieacademie in Schalkhaar heeft fanatiek meegeholpen met het opsporen en oppakken van joden.
Later zijn de daders nooit vervolgd. In de oorlog zijn de meeste Deventer joden vermoord. Het kleine clubje
dat over was, kon de sjoel niet meer betalen en het gebouw moest worden verkocht aan een
kerkgemeenschap, die het onlangs heeft doorverkocht.
Nog altijd kampen wij met een klein ledenaantal, maar ieder van ons vecht er op zijn eigen manier voor om
de tradities van zijn ouders of voorouders te behouden. En we zijn juist een opbloeiende en groeiende
gemeente (een heel andere situatie dan de weleens gemaakte vergelijking met leeglopende kerken).
Daarbij is de sjoel essentieel.
Een belangrijke nevenactiviteit is dat
we ieder jaar veel lessen geven aan
schoolklassen uit Deventer en
omgeving die ons komen bezoeken
(zie de foto rechts). Daarnaast
onderhouden we heel goede banden
met de Centrummoskee, door
middel van diverse gezamenlijke
activiteiten in de afgelopen jaren.
Dit contact is wellicht zelfs van
nationaal belang, gezien de
spanningen tussen moslims en
joden. Ook met de regionale kerken
hebben we goede relaties. We
onderwijzen mensen die terug willen
keren naar het jodendom, we
ontvangen groepen niet-joden uit het hele land die meer kennis over het jodendom willen hebben.
Kortom: we hebben echt een rol in de samenleving en zijn niet introvert.
Er zijn in de regio niet veel synagoges meer met een levende joodse gemeente. De meeste hebben daarom
een andere bestemming gekregen. Wij realiseren ons dat wij te klein zijn om de sjoel als enige te kunnen
gebruiken. De beste oplossing zou ons inziens zijn dat de sjoel een cultureel gebouw wordt waar (klassieke)

concerten, lezingen, congressen, tentoonstellingen, en andere culturele evenementen georganiseerd
worden, op gebieden die iets toevoegen aan Deventer. Zo heeft Deventer wel al enkele poppodia, maar
geen podium voor klassieke muziek. De akoestiek is er geweldig.
De constructie zal worden dat een stichting (hopelijk in samenwerking met de Gemeente Deventer) de
activiteiten gaat coördineren om het gebouw op een goede manier te exploiteren, en voor extra inkomsten
bijvoorbeeld ook gaat verhuren voor bedrijfsevenementen, trouwerijen etc. Het doel is dat de Grote
Synagoge behouden blijft en Beth Shoshanna er haar activiteiten kan
blijven doen.
We zijn ontzettend blij met de vele steunbetuigingen die we uit het hele
land krijgen. Daarom durven we u nu deze vraag te stellen:
Helpt u ons alstublieft financieel. We hopen samen met andere partijen de
sjoel te kunnen kopen en de hierboven beschreven culturele bestemming
te geven. Uw gift is fiscaal aftrekbaar, omdat wij een ANBI zijn.
Ons rekeningnummer is: NL03SNSB0927312344 tnv Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna ovv “Gift
Red de Deventer Sjoel”.
Als blijk van onze grote dank krijgt u ook wat van ons. Iedere donateur krijgt tzt een uitnodiging voor de
feestelijke inwijdings-viering in de sjoel. Daarnaast:
 Als u minstens €100,- doneert krijgt u:
o een gepersonaliseerde joodse muziek-CD + joodse sing-along DVD
 Als u minstens €500,- doneert krijgt u:
o een gepersonaliseerde joodse muziek-CD + joodse sing-along DVD
o een mooi geïllustreerd boekje met de uitgebreide beschrijving van de joodse
stadswandeling van Deventer
 Als u minstens €1.000,- doneert krijgt u:
o een gepersonaliseerde joodse muziek-CD + joodse sing-along DVD
o een mooi geïllustreerd boekje met de uitgebreide beschrijving van de joodse
stadswandeling van Deventer
o de joods-historische stadswandeling door het centrum van Hanzestad Deventer onder
leiding van een ervaren gids, waarbij u ook een lunch krijgt aangeboden
o een uitnodiging met VIP-behandeling voor de inwijdings-viering in de sjoel
 Als u minstens €5.000,- doneert krijgt u:
o een gepersonaliseerde joodse muziek-CD + joodse sing-along DVD
o een mooi geïllustreerd boekje met de uitgebreide beschrijving van de joodse
stadswandeling van Deventer
o de joods-historische stadswandeling door het centrum van Hanzestad Deventer onder
leiding van een ervaren gids, waarbij u ook een lunch krijgt aangeboden
o een uitnodiging met VIP-behandeling voor de inwijdings-viering in de sjoel
o een eervolle en persoonlijke vermelding op een plaquette die in de sjoel zal worden
geplaatst, en feestelijk zal worden onthuld tijdens de inwijdings-viering



Als u minstens €10.000,- doneert krijgt u:
o een gepersonaliseerde joodse muziek-CD + joodse sing-along DVD
o een mooi geïllustreerd boekje met de uitgebreide beschrijving van de joodse
stadswandeling van Deventer
o de joods-historische stadswandeling door het centrum van Hanzestad Deventer onder
leiding van een ervaren gids, waarbij u ook een lunch krijgt aangeboden
o een uitnodiging met VIP-behandeling voor de inwijdings-viering in de sjoel
o een eervolle en persoonlijke vermelding op een plaquette die in de sjoel zal worden
geplaatst, en feestelijk zal worden onthuld tijdens de inwijdings-viering
o een ingelijste foto van u of uw organisatie met uw naam erbij die in een eregalerij in de sjoel
zal worden gehangen en feestelijk onthuld tijdens de inwijdingsviering

Natuurlijk zijn we ook met kleine bedragen heel blij. Als u doneert, vergeet u dan niet uw naam en adres
aan ons mailen: info@bethshoshanna.nl
Indien u als bewijs van uw gift ook graag een certificaat met daarop de vermelding van uw gift ontvangt,
kunt u dit aangeven in uw mail.
Meer informatie over ons:
 Een korte youtube-impressie met enkele highlights: https://youtu.be/LIfXdeAS92M
 Onze website: http://bethshoshanna.nl
 Onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/bethshoshanna/
Stuurt u deze brief alstublieft aan zoveel mogelijk mensen door?

Alvast heel erg bedankt voor uw gift!

