
 

NIEUWSBRIEF 
 
 
Beste vrienden van de Alkmaarse synagoge, 
 
In deze moeilijke tijden is er ook goed nieuws: de Alkmaarse synagoge 
lanceert haar prachtige nieuwe website kijk op:  www.alkmaarsesynagoge.nl 
 
De website wordt  gesponsord door het bedrijf 2Xite, het bedrijf van Fabio de 
Leon, en is ontworpen door Dick Hage 
 
Het bestuur van de Alkmaarse synagoge is Fabio de Leon en  Dick Hage 
enorm dankbaat voor hun  enorme inzet en tijd: “kol ha kawod”. 
 
Wij zijn heel blij met de nieuwe website. Daarmee kan de Alkmaarse 
synagoge zich op een moderne en informatievere wijze presenteren. 
 
Bovenal kunnen wij op deze manier in contact blijven met onze vrienden en 
met allen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de Alkmaarse 
synagoge . 
 
Zoals de hele wereld houdt “Corona” ook de Alkmaarse synagoge in de ban. 
Wij zijn blij dat het beleid ten opzichte van de Corona-maatregelen is 
versoepeld. Maar dat neemt niet weg dat het een moeilijke opgave is om in 
onze kleine mooie sjoel diensten te houden en andere activiteiten in te 
plannen. 
 
Momenteel bestuderen wij hoe er in de Alkmaarse Synagoge moet worden 
omgegaan met de anderhalve meter norm. Veiligheid staat voorop en de 
gezondheid van onze bezoekers moet gewaarborgd zijn. Zodra het protocol 
gereed is zullen wij je informeren. Voorlopig zullen wij ons nog beperken tot 
digitale Zoom diensten. 
 
Gelukkig kunnen wij je wel berichten dat het bestuur bezig is om voor de 
nabije toekomst activiteiten op stapel te zetten. Wij hopen je weer gauw te 
ontmoeten in ons prachtig rijksmonument. Misschien wel bij de Joodse 
schilderkunstexpositie van Stephanie Peper op de Open Monumentendag van 
zondag 13 september.  
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Corona heeft ook voor de Alkmaarse synagoge financiële gevolgen. Door het 
wegvallen van allerlei activiteiten zijn onze inkomsten en donaties 
achtergebleven.  
 
Het bestuur van de Alkmaarse Synagoge heeft onderzocht of een aanvraag bij 
de overheid voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 haalbaar is. 
Helaas kunnen wij niet aan alle gestelde voorwaarden voldoen om deze 
tegemoetkoming te ontvangen. 
 
Een behoorlijke teleurstelling want de Alkmaarse synagoge heeft het 
financieel moeilijk! De vaste lasten blijven doorlopen terwijl de inkomsten 
opdrogen. 
 
Wij zijn afhankelijk van giften van vrienden en donateurs en als voorzitter  
vraag ik je dan ook om ons te ondersteunen. Iedere gift is welkom ook kleine 
giften want uiteindelijk gaat het om de optelsom. 
 
Zoals je weet zijn wij een 100% non-profit instelling: alles wat er gebeurt in 
de Alkmaarse synagoge vindt plaats op vrijwillige basis. Alle donaties komen 
dan ook direct ten goede onze prachtige Alkmaarse synagoge. 
 
Jouw donatie helpt om de Alkmaarse synagoge in goede conditie te houden en 
om haar voortbestaan te garanderen! 
 
Het bestuur van de Alkmaarse synagoge wenst je een fijne zomer toe. In de 
tussentijd houden wij je op de hoogte met de nieuwsbrief, maar kijk ook 
vooral op onze nieuwe website. 
 
Een hartelijke groet en blijf gezond! 
 
Namens het bestuur van de Alkmaarse synagoge, 
 
 
Loes Citroen 

Contact 
Adres 
 
Stichting Alkmaarse Synagoge 
Hofstraat 15-17 
1811 EV ALKMAAR  
E: info@alkmaarsesynagoge.nl 
W: http://alkmaarsesynagoge.nl 
 

Bestuur 
 
Loes Citroen | voorzitter 
Henk Scheelings | secretaris 
Jaap Duizend | penningmeester 
Sabina Frogel | bestuurslid 
Gustavo Reisenstadt | bestuurslid 
 

RSIN: 806779019 
KvK: 41241931 
IBAN: NL46INGB0007778010 
BIC: INGBNL2A 
 
 

 


