
schrijfmarathon. Op plaatsen door 
het hele land (en wereldwijd) werden 
brieven geschreven voor mensen die 
onrecht is aangedaan, gevangenzitten, 
gemarteld zijn of bedreigd worden.
Ook in de Oude Synagoge werd 24 
uur lang geschreven. 
Wolfgang, één van onze vrijwilligers is 
ook de hele nacht aanwezig geweest. 

Kerst vier je samen
Eerste en tweede kerstdag is de Oude 
Synagoge open. Op eerste kerstdag 
vanaf drie uur. We zingen bekende 
kerstliederen en staan stil bij de 
bijzondere betekenis van Kerst. Vanaf 
vijf uur kan iedereen aanschuiven 
bij het kerstdiner. Met Kerst is de 
Synagoge altijd goed vol. Wat fijn dat 
we met elkaar het kerstfeest mogen 
vieren. Mensen kunnen zich opgeven 
maar wie spontaan binnenloopt, laten 
we natuurlijk niet in de kou staan. Er 
is genoeg!   

Sinterklaas kapoentje
Sinterklaas is alweer een tijdje 
terug in Spanje maar we willen 
toch nog even stilstaan bij dit feest. 
Want ook de gasten van de Oude 
Synagoge vierden de verjaardag 
van de Goedheiligman. Op vrijdag 
kreeg iedereen bij binnenkomst 
een cadeautje.Na de avondmaaltijd 
kwamen de zakken vol presentjes 
tevoorschijn. In de weken voorafgaand 
waren er al lootjes getrokken. Het was 
een zeer geslaagd feest met natuurlijk 
veel snoepgoed en chocolademelk.

Schrijfmarathon
10 december was de dag van 
de mensenrechten. Amnesty 
International hield daarom een 

Tweede kerstdag is de Synagoge 
geopend van twee tot vier uur. Wees 
welkom voor een warme drank, een 
kop soep en een broodje. Een gezellig 
moment om elkaar te ontmoeten.

Iedereen is welkom
De Oude Synagoge nodigt ook dit jaar 
weer mensen uit om deel te nemen aan 
de kerstactiviteiten door een flyer in 
de voedselbankpakketten. Attendeer 
ook mensen in uw omgeving op onze 
kerstactiviteiten.  

Kerstactie
Kees van Asselt heeft een grote 
hoeveelheid gipsen figuren en houten 
kerstboompjes gemaakt. Dit alles om 
het werk van de Oude Synagoge een 
warm hart toe te dragen. Voor slechts 
dertien euro is een van deze trendy 
kersbomen al van u. En dankzij Kees 
gaat de gehele opbrengst naar de 
Oude Synagoge. De kerstbomen zijn 
te koop in de Synagoge. Binnenkort 
hoort u wat de opbrengst was.
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Wij willen de nieuwsbrief graag per mail versturen. 
Dus ontvangt u deze nog per post, stuur dan een e-mail naar naar 

backoffice@deoudesynagoge.nl.
Vermeldt daarbij uw naam, adres en e-mailadres, zodat wij de nieuwsbrief in 

de toekomst per mail kunnen sturen. 
Dit ontlast niet alleen het milieu, maar bespaart ons ook kosten. Met deze 

kostenbesparing kunnen we nog meer gasten van dienst zijn.



Net als in een sprookje
Via onze bonnen die in de pakketten 
van de voedselbank zitten, kwamen 
ze bij ons terecht. Het jonge stel werd 
al snel een van onze vaste gasten. Na 
ongeveer een jaar vertelden ze dat ze 
in het huwelijksbootje gingen stappen. 
Met elkaar maakten we een plan om 
van het geringe budget een mooie 
bruiloft te maken. Met veel creativiteit 
en nog meer vrijwilligers bezorgden 
we hen een geweldige dag. De 
kosten werden gedragen door gasten 
en vrijwilligers, ons cadeau voor het 
kersverse bruidspaar. Het cadeau 
voor ons: twee stralende mensen die 
genoten van de dag van hun leven. 

Eten met Perspectief 
(door Saapke) 
In juni hield de organisatie ‘Perspectief’ 
een themadag in de Oude Synagoge. 
Het thema was ‘Inspiratie’. Eén van 
de medewerkers vertelde over haar 
vrijwilligerswerk in de Oude Synagoge. 
Ze stelde voor aan haar collega’s om 
ook iets te doen; namelijk een lunch 
organiseren. Er werden twee groepen 
gemaakt; één voor het organiseren 
van een lunch en de ander voor een 
high tea. 
Woensdag 12 november lunchten de 
gasten van de Oude Synagoge samen 
met de collega’s van Perspectief. 
Genietend van een heerlijke lunch 
deelden mensen verhalen met elkaar. 
Wat voor ons zo vanzelfsprekend lijkt, 
is dat niet voor iedereen. We genoten 
ervan dat we er voor mensen mochten 
zijn.
Bedankt voor de mogelijkheid om te 
delen! In februari verzorgt de andere 
groep een high tea. We zijn ervan 
overtuigd dat dit ook een mooie 
middag wordt.  
Groetjes van iedereen van Perspectief. 

Even voorstellen
Een oude bekende maar toch ook 
nieuw: Carlo. Van vaste gast werd hij 
vrijwilliger. Het kan allemaal bij de Oude 
Synagoge. Door omstandigheden is 
hij de hele week beschikbaar en dat 
merkten we. Carlo is breed inzetbaar, 
onvermoeid en erg enthousiast. U 
gaat hem zeker tegenkomen als u 
eens binnenloopt. Van koffie schenken 
bij een vergadering tot het verzorgen 
van een uitgebreide lunch of een 
gezellig etentje, Carlo is van de partij. 
Wat is het toch geweldig dat Carlo en 
met hem nog vele andere vrijwilligers 
zich zo goed inzetten voor de Oude 
Synagoge, dankjulliewel!

Steun van de kerken
16 november schonken de Hervormde 
gemeenten de Dorpskerk Hierden en 
het Visnet een collecte aan de Oude 
Synagoge. Een van onze vrijwilligers 
vertelde over ons werk en daarna 
werd gecollecteerd. Wij waarderen 
het dat kerken ons werk een warm 
hart toedragen. 
Ook een collecte schenken aan de 
Oude Synagoge? Neem contact met 
ons op. Wij komen graag langs in uw 
kerkelijke gemeente. 
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Word vrijwilliger
De Oude Synagoge wordt gerund een 
enthousiast team van 50 vrijwilligers.

We zijn op zoek naar:
- kookvrijwilligers die kunnen koken 

voor een grote groep op vrijdagavond
- kernvrijwilligers die dienst doen 

tijdens de openingsuren
- schoonmaakvrijwilligers die het huis 

spic en span houden

Heb je belangstelling? Neem contact 
op met Gerrit de Haan 06-53562040



Meer dan alleen inloophuis
Jaar in jaar uit is daar weer de 
bekende vraag van de ouderen van 
de baptistengemeente Harderwijk: 
kunnen we ons kerstdiner bij jullie 
vieren? Een aantal vrijwilligers 
geeft zich al bij voorbaat op. Met 
ongeveer veertig mensen komen ze 
een zevenlanden buffet eten. Van 
Hollandse stamppot tot Italiaanse 
lasagne en uiteraard apfelstrudel als 
nagerecht. Op deze manier hebben 
zij een gezellige avond en steunen 
daarmee ons werk. 

Binnenkort ook een feestje met 
uw   club, kerk, koor, personeel, of 
ander gezelschap? Vier dit in de 
Oude Synagoge. We verzorgen 
ook vergaderingen met lunch, een 

workshop met koffie en gebak of iets 
anders wat u wenst. Wij zorgen ervoor 
dat u een gezellige tijd hebt en u 
zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen 
voorzetten. Een echte win-winsituatie. 

Joodse muziek kleurt de 
Oude Synagoge
Op zaterdag 31 januari komt Duo 
NIHZ naar de Oude Synagoge met het 
programma ‘Jewish Music’, oftewel 
Joodse muziek. Joodse muziek is 
een ruim begrip. Het  bestaat uit 
Jiddische en Hebreeuwse muziek 
maar ook uit popmuziek en klassieke 
muziek gecomponeerd door joodse 
componisten. Duo NIHZ bestaat uit 
Bobby Rootveld (gitaar en percussie) 
en Sanna van Elst (blokfluit, zang, 
melodica en klokkenspel). Het 
Duo heet heeft belangrijke prijzen 
gewonnen en opgetreden in het 
Amsterdams Concetrgebouw. 
Liefde, passie, weemoed en droefheid 
komen samen in een prachtige avond. 
Hier wilt u toch ook bij zijn? 

Meer informatie en reserveringen:
Didi Companjen, 06-23449258, 
d.companjen@oudesynagoge.nl,
toegang: 10 euro, incl. koffie/thee en 
een drankje. 
Voor meer informatie over DUO NIHZ: 
www.duonihz.com

Samenwerken werkt
Zorgdat met ‘In Beweging’ en ‘See 
Joe’ en GGZ zelfhulp hebben 
een vaste plaats binnen de Oude 
Synagoge. Goed om te zien dat 
deze samenwerking positief is. We 
vullen elkaar aan. Cliënten van 
Zorgdat worden gasten van ons 
en andersom. Na de lunch op de 
dinsdag en donderdagmiddag, blijven 

De Oude Synagoge: Al 11 jaar inloophuis met hart voor mensen.
Steunt u ons met een speciale Kerstgift? Ons nummer: 

NL22 RABO 03177 67 585 t.n.v. De Oude Synagoge o.v.v. ‘Kerstgift’. 

De Stichting De Oude Synagoge is een erkende Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) en u kunt uw gift dus mogelijk aftrekken bij uw 

belastingopgave.
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Contact
Jodenkerksteeg 1 3841 BP 

Harderwijk Telefoon: 
0341-429641 

info@deoudesynagoge.nl 
www.@deoudesynagoge.nl 

facebook.com/DeOudeSynagoge

mensen plakken voor het programma 
van Zorgdat. Het is erg belangrijk 
om samen te werken met andere 
maatschappelijke organisaties en 
op die manier het welzijn binnen 
Harderwijk te vergroten.  


