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Voorwoord 
 
‘De oosterse verrassing in het stadshart van Groningen’: zo wordt de Folkingestraat synagoge dikwijls 
genoemd. Sinds de herinwijding in 1981 zet de Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) zich in om het 
Joodse verhaal van en in Groningen te vertellen en door te geven. De synagoge is een locatie waar 
mensen van alle (culturele) achtergronden elkaar ontmoeten, in dialoog komen en begrip creëren 
voor elkaar. Dé plek bij uitstek waar de inwoners van Stad en Provincie Groningen in aanraking 
komen met de Joodse cultuur en de Groninger geschiedenis. In het jaarplan 2020 presenteert SFS de 
ambities en het cultureel aanbod voor 2020.  
 
De museale herinrichting van de synagoge nadert voltooiing in 2020. Om deze prachtige nieuwe 
presentatie te vieren staat een spectaculair openingsevenement gepland. Wat exact houden we nog 
even geheim… Met deze nieuwe permanente expositie laat SFS een groot publiek op een eigentijdse 
wijze kennis laten maken met de Joodse cultuur en geschiedenis in Groningen. Tegelijkertijd blijft de 
synagoge het podium voor een breed publiek: van dansworkshops tot vergaderingen, van recepties 
tot concerten.  
 
SFS is open, gericht op samenwerking en deelt zijn kennis met collega-instellingen in stad en 
provincie. Wij zijn een platvorm voor creatief talent en voor (burgerschaps)educatie. Wij bieden 
zowel de kunst- als de erfgoedsector in stad en provincie Groningen een (inter)nationaal podium. SFS 
beweegt zich in het landelijke netwerk van (Joods) erfgoed en werkt daarin intensief samen met 
creatieve ondernemers uit de nabije omgeving en opleidingen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, 
Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool. De synagoge behoort daarmee tot de basisvoorzieningen 
binnen de culturele infrastructuur van Groningen. 
 

 
Foto: Anton Tiktak, Arte del Norte (Collectie Groningen) 
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1 Beleidsspeerpunten 2020 
 
1.1 Museale inrichting 
Vanaf de zomer van 2019 is achter de schermen gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe 
tentoonstelling. Met deze eigentijdse presentatie krijgt het Joodse verhaal een permanente plek in 
het culturele aanbod van Groningen. De Joodse feestdagen en tradities vormen de rode draad. De 
bezoeker maakt kennis met Chanoeka, Bar Mitswa en Sjabbat en ontdekt hoe de eeuwenoude 
Joodse cultuur zich door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag heeft ontwikkelt! Op de galerij 
is aandacht voor de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Groningen en met nadruk op de 
vroegere Joodse buurt rondom de synagoge. Hier komt men in aanraking met de ranja van Polak, de 
films van Maurits Levie, maar ook met de armoede van de Nieuwstad. In het najaar van 2020 zal de 
permanente expositie in de synagoge opgeleverd worden.  
 

 
De Folkingestraat met uitzicht op de synagoge, circa 1930. Collectie SFS. 
 
 
1.2 Oral History Project: ‘Joods leven in de grensregio’ 
Binnen het grensoverschrijdende INTERREG-V A programma ‘Joods leven in de grensregio’ werkt SFS 
samen met de Ehemalige Jüdische Schule (EJS) in Leer. Vanuit de EJS worden de migratiebewegingen 
in de 18e tot begin 20e eeuw van Joden in de grensregio onderzocht. SFS biedt structurele 
ondersteuning aan het onderzoekswerk geboden. Het resultaat van de onderzoeksinspanningen 
wordt in 2021/2022 gepresenteerd in een publicatie en een symposium. Binnen het project is SFS 
hoofdverantwoordelijk voor het Oral History Project. Door middel van video-interviews (orale 
geschiedenis) worden nieuwe inzichten verkregen in de relaties – denk aan culturele, economische 
maar ook sociale – tussen de (vroegere) Joodse gemeenschappen in de grensregio. Verhalen worden 
als het ware gevangen in beeld en geluid. Zowel de resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek, 
als de ‘gesproken’ verhalen worden na 2020 verwerkt in een reizende tentoonstelling die plaats zal 
krijgen in de permanente museale inrichting in de Groninger synagoge.  
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Voor de museale inrichting heeft SFS in 2019 expositiemaakster Willy van der Schuit aangesteld als 
projectleider. Documentairemaakster Liefke Knol leidt het Oral History Project. Een afvaardiging van 
het bestuur en management van SFS vormen met de projectleiders een stuurgroep die toezicht 
houdt op deze omvangrijke projecten. Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door Interreg 
Deutschland Nederland voor een bedrag van €150.000,-. 
 
De museale herinrichting en het oral history project worden financieel mogelijk gemaakt door: 

- J.B. Scholtenfonds & H.S. KammingaFonds 
- Interreg Deutschland Nederland 
- Rothschild Foundation 
- Anonieme fondsen 
- Mondriaan Fonds 
- Vfonds 
- VSBfonds 
- Provincie Groningen 
- Gemeente Groningen 
- Prins Bernhard Cultuurfonds, Landelijk 
- Prins Bernhard Cultuurfonds, Groningen 
- Emmaplein Foundation 
- Fonds Evert Potjer 
- Stichting Folkingestraat Synagoge (zelfwerkzaamheid) 
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2 Activiteiten 2020: Ontwikkeling en verspreiding van het verhaal van het Joodse leven tot 
op de dag van vandaag  

   
Het jaar 2020 wordt in meerdere opzichten een memorabel jaar. In de eerste plaats vanwege de 
realisatie van de nieuwe permanente expositie. In de tweede plaats vanwege een scala aan 
activiteiten die wij onder andere aanbieden rondom 75 jaar bevrijding (zie 2.2). Dit doen wij niet 
alleen, maar in samenwerking met vele partners (zie 3). Zo draagt SFS actief bij aan de ontschotting 
van de kunst- en cultuursector in Groningen. Beeldende kunst, podiumkunst, historie, dans, 
fotografie, educatie en religie: het komt allemaal aan bod in de synagoge! 
  
2.1  Ontwikkeling onderwijsprogramma’s  
Ons educatief programma heet ‘Cool in Sjoel’. Groepen krijgen een op hen afgestemde rondleiding. 
Voor basisscholieren op een speelse wijze, voor academische studenten met een intellectuele 
benadering. Om de bekendheid van het Joodse verhaal in Groningen te vergroten heeft SFS enkele 
doelstellingen geformuleerd op het gebied van educatie: 

- Elke scholier uit de provincie Groningen bezoekt minstens één keer een synagoge. 
- Elke scholier uit de provincie Groningen komt tijdens zijn schooltijd in aanraking met het 

Joodse erfgoed in de eigen leefomgeving. 
- Elke leerkracht in opleiding bezoekt minstens één keer een synagoge en volgt daar een 

educatief programma. 
 
  

Basisscholieren bezoeken de synagoge in het kader van het educatieproject ‘De Tweede Wereldoorlog 
Dichterbij’ en – foto rechts – volwassenen nemen verkleed deel aan een speciale Poerim-rondleiding.  
 
 
Hoe en met wie: 

- SFS gaat het educatieprogramma ‘Cool in Sjoel’ verder professionaliseren. SFS werkt nauw 
samen met scholen en de koepelorganen om in te spelen op de specifieke vakdidactische 
behoeften van de scholen. Daarbij laten we ons laten adviseren door onder andere het Joods 
Cultureel Kwartier en de Anne Frank Stichting. 

- SFS werkt samen met de andere synagogen in de provincie Groningen, en Noordoost 
Nederland (Syneon) en wisselt ideeën uit en zoekt waar mogelijk aansluiting en 
samenwerking bij educatieve programma’s. 

- In 2020 wil SFS samen met het GRID-Grafisch Museum het educatieprogramma Vervolging 
en Vrijheid aanbieden, waarbij SFS een inhoudelijke bijdrage levert en het GRID een creatieve 
verwerking. Basisscholieren maken kennis met het joodse leven en maken op straat kennis 
met acteurs die een historisch personage verbeelden: meester Stern, Julia Culp of goochelaar 
Ben Ali Libi.  
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Links: Jan Visser als Ben Ali Libi (Michel 
Velleman) vertelt het levensverhaal van de in 
Groningen geboren goochelaar. 
Onder: in de synagoge de creatieve uitwerking 
onder begeleiding van GRID-medewerkers. 

 
 
 
 
 
 

- SFS werkt in 2020 mee aan het educatieproject ‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij in 
Groningen’ van het RHC Groninger Archieven en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, 
waarbij ruim 750 leerlingen uit de provincie Groningen een ochtendprogramma volgen 
rondom de oorlogsperiode in Groningen. 

- Educatie op locatie. In 2020 gaan we voor het eerst samenwerken met docenten van de 
Protestantse Theologische Universiteit te Groningen. Docenten verzorgen college in de 
synagoge over onderwerpen die betrekking hebben tot Joodse cultuur, religie of 
geschiedenis.  

- Educatie-uitwisseling. Studenten van Hanzehogeschool, de NHL, Stenden University en de 
Rijksuniversiteit Groningen volgen het programma ‘Cool in Sjoel’ en reflecteren met de 
gidsen op de methodieken van kennisoverdracht, specifiek rond hun doelgroepen en/of 
thema’s. 

 
 
2.2 Activiteiten 
 
Verrassend, enthousiasmerend, inspirerend, soms emotionerend. Deze woorden karakteriseren de 
vele berichten in het gastenboek in de synagoge. Het zijn eveneens woorden die toepasbaar zijn op 
de grote variatie aan activiteiten die geprogrammeerd staan voor het jaar 2020.  
 
2.2.1 75 jaar Vrijheid 
In 2020 schenkt SFS veel aandacht aan de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. Het verhaal van 
Joods Groningen is onlosmakelijk verbonden met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. 
SFS schenkt zowel aandacht aan het aspect herdenking als aan viering, waarbij we zullen laten zien 
dat van viering in Joodse kringen niet direct sprake was. In het kader van 75 jaar vrijheid bieden we 
de synagoge aan als podium voor activiteiten van verschillende culturele instellingen die eveneens 
vormgeven aan dit jubileum. 

- Zondag 26 januari: Auschwitz Memorial Day Groningen 
Op deze dag herdenken we de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. 
Schrijver Ron van Hasselt zal een voordracht houden. 
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- Zondag tussen 20 april en 3 mei: Jom Hasjoa 
Rondom de Joodse treurdag Jom Hasjoa zal een herdenkingsbijeenkomst worden 
georganiseerd i.s.m. de NIGG. 

- Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet 
Op 4 mei worden in de hele binnenstad locaties opengesteld 
waar ooit mensen woonden die tijdens de bezetting het 
slachtoffer werden van de naziterreur. Het verhaal wordt op 
intieme wijze verteld op de plaats waar zij ooit woonden of 
werkten. SFS streeft er naar het aantal uit te breiden tot 25 
en het bezoekersaantal op deze dagen in totaliteit te 
vergroten van 800 naar 1000. SFS organiseert dit 
waardevolle project samen met de Stichting Oorlogs- en 
Verzetscentrum Groningen. In de provincie werkt SFS 
eveneens mee aan de organisatie van Open Joodse 
Huizen/Huizen van Verzet. Voor het project is apart van het 
jaarprogramma subsidie aangevraagd. 

- Het bevrijdingsontbijt op 5 mei 
Op verzoek van Bevrijdingsfestival Groningen stelt SFS de synagoge graag ter beschikking 
voor het nuttigen van een bevrijdingsontbijt, uiteraard kosher-style. 

- De Mauthausen liederen, vertolkt door Niki Jacobs 
In mei 2020 verzorgt de bekende zangeres Niki Jacobs de Mauthausenliederen. De liederen 
zijn gecomponeerd door Mikis Theodorakis en geïnspireerd op zijn memoires over zijn 
gevangenschap in het concentratiekamp Mauthausen. Liefde als overwinning op de dood is 
het centrale thema. 

- ‘Door de nacht klinkt een lied’, een voorstelling waar muziek en vertelling gecombineerd 
worden. 
De voorstelling geeft perspectief op het leven van drie zangeressen, die zich tijdens de 
Tweede Wereldoorlog onder verschillende omstandigheden staande wisten te houden. 

- Educatieprogramma’s (zie 2.1) en exposities (zie 2.2.5) 
 

2.2.2 Cursussen over Joodse cultuur en religie 
- Een kennismakingscursus Hebreeuws zal in het najaar aangeboden worden door onze vaste 

docent Chris van Wierst. 
- Wekelijks stelt SFS het Rabbinaatshuis ter beschikking voor een cursus Hebreeuws voor 

gevorderden. 
- SFS stelt het Rabbinaatshuis ter beschikking als plaats van ontmoeting van de Joodse 

studenten- en jongerenvereniging IJAR in Groningen. 
 
 
 

 De synagoge: cursussen, concerten en workshops… en nog veel meer. 
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2.2.3 Lezingen en concerten 

- Synagogue Showcase 
In het kader van het festival Eurosonic/Noorderslag in januari verzorgt Vikings in Tibet voor 
de derde keer een ‘synagogue showcase’. De indie-muziek komt geheel tot recht in de fraai 
verlichte synagoge. 

- Dag van het Jodendom 
I.s.m. het bisdom Groningen-Leeuwarden wordt op zondag 19 januari de Dag van het 
Jodendom in de synagoge georganiseerd. Vanuit  

- Monteverdi-Dag 
In februari wordt i.s.m. de Stichting Oude Groninger Kerken een Monteverdi-dag 
georganiseerd rondom ‘de aartsvader van de klassieke muziek’. 

- Julia Culp Festival 
In maart wordt i.s.m. Stichting Musica Antiqua Nova in Groningen een Julia Culp festival 
georganiseerd. Julia Culp (1880-1970) was een Joods-Groningse mezzosopraan die enkele 
jaren geleden dankzij stadshistoricus Beno Hofman weer ‘herontdekt’ is. Hofman zal in de 
synagoge een lezing verzorgen. 

- De Europese Dag van het Joodse Cultureel Erfgoed 
Tijdens deze 21e editie van deze zondag in september zal de synagoge weer in het teken staan 
van een nog nader te bepalen (Europees) thema. 

 
 
2.2.4 Lokale initiatieven 

- Deelname aan de Dag van de Groninger Geschiedenis. 
SFS is samen met onze Syneon-partners vertegenwoordigd op de informatiemarkt op de 
studiezaal van de Groninger Archieven. 

- Deelname Platform Religie en Levensbeschouwing in Groningen (permanent) 
In juni komen vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen bijeen in de synagoge. 
Tijdens deze dialoogmiddag staat een thema centraal waarover vanuit de verschillende  

- Kristallnachtherdenking. 
SFS werkt binnen een werkgroep met diverse lokale partners aan de Kristallnachtherdenking 
rondom 9 en 10 november. 

 
2.2.5 Exposities in 2020 

- Vervolgde Componisten in Nederland 
In de periode februari – mei 2020 huisvest de synagoge de 
expositie ‘Vervolgde componisten in Nederland’ van de Leo 
Smit Stichting. In dit kader werkt SFS samen met partners die 
rondom deze expositie een muzikale invulling kunnen geven 
(zie lezingen en concerten).  

- Bevrijding met een zwarte rand (werktitel) 
In de zomer van 2020 gaat SFS een expositie presenteren met 
als thema de Joodse gemeenschap in Groningen na de 
bevrijding. Ieder jaar vieren we op 5 mei bevrijdingsdag. 
Belangrijk en waardevol! Maar hoe ervoer de Joodse 
gemeenschap die bevrijding in de provincie Groningen in 
april/mei 1945? Hoe herpakte de gemeenschap zich? 
Middels deze expositie geven we een bijzonder perspectief op 
de bevrijding. 
SFS heeft een positieve ervaring met het inzetten van studenten voor dergelijke projecten. 
Daarom wordt voor deze expositie een tweetal stageopdrachten geschreven. De studenten 
krijgen een podium in de synagoge waar ze hun studie (veelal Letteren faculteit) in de praktijk 
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brengen en hun kennis en vaardigheden met een groot publiek kunnen delen. SFS geeft 
daarmee invulling aan de wens van Provincie en Gemeente om nieuw talent een podium te 
bieden. Voor deze expositie is apart van het jaarprogramma subsidie aangevraagd. 

- World Press Photo  
Sinds 2016 huisvest de synagoge de exposities van Non Fiction Photo in Groningen, waarvan 
de World Press Photo tentoonstelling de meest bekende is. Ook in 2020 verwachten we deze 
wereldberoemde persfoto’s weer te kunnen presenteren in de synagoge. 

 
 
2.3 Bereik 
 
De synagoge is in van maart tot en met december vijf middagen per week (dinsdag tot en met vrijdag 
en zondag) geopend voor bezichtiging. In de maanden januari en februari zijn dit respectievelijk 2 en 
3 middagen per week. Ieder heel uur wordt er een rondleiding door de synagoge verzorgd. De 
bezoeker komt alleen tijdens een rondleiding in het religieuze deel van het gebouw. Ook na 
afronding van ons museaal inrichtingsproject blijft dat de grote meerwaarde van het deelnemen aan 
een rondleiding. Op zondag worden er twee rondleidingen door de vroegere Joodse buurt 
aangeboden. Deelnemers bezoeken dan ook de vroegere Jeugdsjoel aan de Folkingedwarsstraat. In 
2020 wil SFS gedurende de zomervakantie de openingstijden uitbreiden met twee ochtenden per 
week.  

  
Ieder heel uur kunnen bezoekers aansluiten bij een rondleiding. 
 
Vanwege de vergrote publieke aandacht en belangstelling voor ons verhaal in 2020, verwacht SFS dat 
het groepsbezoek licht toeneemt. Vanwege de inrichtingswerkzaamheden zal de synagoge in het 
najaar enkele weken gesloten zijn, waardoor we een ten opzichte van 2019 stabiel gebleven aantal 
individuele bezoekers verwachten. 

- Geschat aantal individuele bezoekers:          5000 
- Geschat aantal bezoekers in groepsverband:     2500 

o Uitgaande van 125 groepen. Dit zijn de deelnemers aan de educatieprogramma’s van SFS. 

- Geschat aantal bezoekers activiteiten en verhuur:  10000 
o Hier vallen onder andere bezoekers onder die de synagoge bezoeken voor de World Press 

Photo tentoonstelling.  
 
 
 



10 
 

3     Samenwerking  
  
3.1  De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)   
Een belangrijke samenwerkingspartner is SOGK, de eigenaar van de synagoge. De SOGK beschikt over 
kennis en veel ervaring omtrent de omgang en instandhouding van religieus erfgoed. Vooral op het 
gebied van bouwkundige zaken werkt SFS nauw samen met SOGK. Deze samenwerking is 
geïntensiveerd door de museale herinrichting. De SOGK host eveneens de website en mailservice 
voor SFS en onderhoudt het WIFI-netwerk. 
 
3.2 De Nederlands Israëlitische Gemeente te Groningen (NIGG) 
De NIGG maakt op sjabbat en op de treur- en feestdagen gebruik van de synagoge. De 
Rabbinaatskamer staat ter beschikking voor het ‘lernen’ (studie) en na een grondige renovatie in 
2019 ook voor de sjoeldiensten. In het kader van educatie, maar ook de museale inrichting betrekt 
SFS de NIGG bij diverse ontwikkelingen. De bestuursleden van de NIGG dienen als bron van kennis en 
als klankbord voor SFS. Waar mogelijk helpt SFS de NIGG bij het plannen en organiseren van 
activiteiten rondom het gemeenteleven.  
 
3.3 Syneon Noord 
Syneon is een samenwerkingsverband van (museale) synagogen in noordoost Nederland. Dit verband 
houdt elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten die voor de partners van belang 
kunnen zijn. SFS werkt in kleiner verband samen met de beheerders en/of bestuurders van de 
synagogen in Appingedam, Bourtange, Leek, Winsum en Zuidlaren. We trekken samen op tijdens 
evenementen zoals de Dag van de Groninger Geschiedenis en de Dag van het Joodse Erfgoed. 
Daarnaast maken we intensief gebruik van elkaars kennis en ervaring. SFS gaat in 2020 verder 
werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk jaarprogramma waarin alle deelnemende 
organisaties van Syneon Noord een rol in spelen. SFS wil daarmee benadrukken dat we niet alleen in 
de stad, maar ook in de provincie de rijke joodse cultuur kunnen terugvinden: overal cultuur! 
 
3.4 De Ehemalige Jüdische Schule (zie ook 1.2) 
SFS werkt al geruime tijd samen met de Ehemalige Jüdische Schule in Leer (Oost-Friesland, 
Duitsland). De samenwerking uit zich in de uitwisseling van exposities en andere culturele uitingen 
zoals concerten of lezingen. Voor Oost-Friesland – en voor Duitsland in het algemeen – is dit 
samenwerkingsproject van belang aangezien een groot deel van het Joodse erfgoed aldaar ten tijde 
van het nazibewind is vernietigd.  
 
3.5 Overige samenwerkingspartners 
Samenwerking met organisaties die ervaring hebben in de omgeving zoals de Verhalen van 
Groningen, RHC Groninger Archieven, de Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en het 
Groninger Museum. SFS is aangesloten bij diverse netwerkverbanden, zoals het educatieplatform 
vanuit Erfgoedpartners, de initiatieven van Kunst & Cultuur Groningen en de Stichting Musea en 
Herinneringscentra 40-45. In de directe nabijheid van de synagoge werkt SFS samen met de lokale 
middenstand in de Folkingestraat, zoals Brasserie Midi voor lunch-arrangementen en galerie Ter Borg 
voor de kijkdagen voorafgaand aan de kunstveiling in de synagoge. SFS volgt de ontwikkeling van het 
Museum aan de A  rondom het Noordelijk Scheepvaartmuseum met grote belangstelling en draagt 
graag bij de ontwikkeling van een Historisch Kwartier in Groningen, waar de synagoge een vast 
onderdeel van hoort te zijn.  
 
 
 
 
 
 



11 
 

4 Organisatie 
  
In het najaar van 2019 bestond de organisatie uit 51 vrijwilligers (onder wie een vijftal 
bestuursleden), 1 algemeen manager (0,7 fte) en 1 medewerker educatie, programmering en 
communicatie (0,25 fte) en 1 huishoudelijk medewerkster voor (0,125 fte).  In 2020 gaat SFS verder 
gaan met de ontwikkeling van het vrijwilligersbestand. Met een groot team kunnen we de ruime 
openstelling en het omvangrijke educatieprogramma blijven garanderen.  
 
Het bestuur vergadert iedere maand. Minimaal vier keer per jaar wordt een vrijwilligersvergadering 
belegd, waarvan twee vergaderingen samen met het bestuur, om terug- en vooruit te blikken. De 
oudejaarsmaaltijd van het volledige SFS-team is inmiddels een feestelijke traditie geworden.  
 
4.1 Scholing 
Om de gewenste kwaliteit te blijven leveren en een prettige en veilige werkomgeving te creëren 
worden in 2020 intern cursussen aangeboden. Dit doen we ook om de professionaliteit van onze 
organisatie te bevorderen. Tegelijkertijd draagt dit bij aan een goed en verantwoordelijk bestuur van 
de organisatie. 

- In 2020 zal gestart worden met een cursus Duits, om onze Duitssprekende bezoekers beter 
van dienst te kunnen zijn. 

- Inhoudelijke cursussen worden aangeboden onder andere via Crescas, het Joods educatief 
centrum.  

- In het voorjaar van 2020 organiseren we een team-excursie naar onze partner, de Ehemalige 
Jüdische Schule in Leer. We combineren het aangename met het nuttige: een teamuitje en 
een inhoudelijke bijdrage. 

- De floormanagers – en andere geïnteresseerde vrijwilligers – nemen periodiek deel aan een 
cursus bedrijfshulpverlening. Op het gebied van veiligheid zal het adviesorgaan ‘Bij Leven en 
Welzijn’ voorlichting geven. 

- Het team van baliemedewerkers en gidsen wordt actief gecoacht door het management van 
SFS. Aandacht voor elkaar bevordert zowel de kwaliteit van het werk als de werksfeer.  

 
4.2 Organisatiestructuur  
Bestuur: 
Gaby Poell (voorzitter) 
Jan Dijksterhuis (penningmeester) 
Bettie Jongejan (secretaris) 
René Grünewald 
Paula Benjamins – Van Oudheusden 
 
Medewerkers: 
Geert Volders (Algemeen Manager) 
Marcel Wichgers (Medewerker Educatie, Programmering en Communicatie) 
Dina Nieswaag (Huishoudelijk Medewerkster) 
 
Floormanagers: 
(vrijwillige medewerkers die tijdens openstelling als eerste aanspreekpunt en sleutelhouder 
fungeren) 
Mirjam Glasbeek, Feike Laffeber, Frans Nuninga, Carel Pool, Anneke van Turennout, Jan Visser, Chris 
van Wierst.  
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5 Tot slot 
 
Het jaar 2020 is om meerdere redenen voor SFS een bijzonder jaar. In ons hele land zullen 
herdenkingen en vieringen georganiseerd worden rondom de 75e verjaring van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. SFS geeft hier in 2020 nadrukkelijk een bijdrage aan, zodat het Joodse verhaal 
eveneens een plaats krijgt te midden van de vele activiteiten. Uit dit jaarplan klinkt door hoeveel 
belang SFS hecht aan de nieuwe museale inrichting. Met deze nieuwe presentatie kan SFS het Joodse 
verhaal van én in Groningen de komende jaren op een eigentijdse en aansprekende manier 
vertolken. Juist in een tijd waarin verdraagzaamheid, tolerantie en godsdienstvrijheid niet voor 
iedereen vanzelfsprekend zijn, vindt SFS het belangrijk om voor jong en oud op een inhoudelijke 
wijze het bijzondere verhaal van Joods Groningen te vertellen. Wij kijken uit naar 2020! 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 

 
 
 
Gaby Poell 
Voorzitter Stichting Folkingestraat Synagoge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


