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De tweede openbare Chanoeka-
viering in Deventer vindt plaats 
op woensdagavond 4 december 
voor de ingang van De Waag op 
de Brink. Het begint om 19.30 uur 
en duurt ongeveer anderhalf uur. 
Het is dan de achtste avond van 
Chanoeka, hetgeen betekent dat 
alle kaarsen worden aangestoken.

Deze kaarsen zullen opgesteld 
staan op het bordes van De Waag.
Tom Fürstenberg (zie foto), van de 
Joodse gemeente Beth Shoshanna, 
verzorgt het welkomstwoord, waar-
na er toespraken volgen door Bert 
Oude Engberink (Liberaal Joodse 
Gemeente Twente) en J.R. Skiba, 
pastoor van de Lebuïnus Parochie 

Deventer. Laatstgenoemde steekt 
vervolgens de eerste kaars aan. 
Daarna volgt het zingen van zoge-
noemde brooches onder leiding 
van Fürstenberg. 

De overige kaarsen worden aan-
gestoken door Philip Frank, die de 
Joodse gemeente Beth Shoshanna 
Deventer een sefer torah (tora-
rol) in bruikleen heeft gegeven. 
De bijeenkomst wordt afgesloten 
met het gezamenlijk zingen van 
enkele chanoeka-liederen en men 
eet gezamenlijk latkes (traditionele 
aardappelkoekjes), aangeboden 
door de Joodse gemeente Beth 
Shoshanna.  (Foto: Rob Voss)

DEVENTER - Tot en met donderdag 5 december is het dit jaar 
Chanoeka, het achtdaagse Joodse licht- en vrijheidsfeest met de 
speciale, negenarmige menora (chanoekia). Meestal spelen de Joodse 
feesten zich thuis of in sjoel af, maar bij Chanoeka is het de laatste 
decennia wereldwijd steeds gebruikelijker geworden om op één van 
de acht avonden een lokale, openbare viering te houden. Zo ook 
in Nederland, waar vorig jaar maar liefst 18 openbare Chanoeka-
vieringen waren, onder meer in Deventer.

Deventer doet opnieuw mee aan Joods vrijheidsfeest

Ondernemersweg 5
7451 PK  HOLTEN

Tel. (0548) 362350

info@renovar-kozijnen.nl
www.renovar-kozijnen.nl

NU 0% BTW
Wij betalen uw BTW

maakt werk
van uw talenten!

Zelf aan de slag met 
uw loopbaancoach online!
e-coaching voor begeleiding op afstand.

www.uwloopbaancoachonline.nl      T 055-5348740
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“GROTE KERK KERSTMARKT”
Lebuïnuskerk Deventer

75 kramen, ‘live’muziek - € 2,50 pp / tot 12 jr gratis
12 dec 14 - 21 u. | 13 dec 10 - 21 u. | 14 dec 10 - 17 u.

Gratis
parkeren!

13, 14 & 15  
DECEMBER
RIJNHAL ARNHEM  
WWW.KERSTMARKTEN.COM

Wintercircus 
in Apeldoorn

9

Nieuw cultureel
uitje Deventer

15

Genieten met
de feestdagen

12VERSTOPTE
AFVOER

OF RIOLERING?
BEL

Rioolreinigingsbedrijf
B. Langenbach

v.o.f.
055-5411660

of
06-55393920

www.langenbachvof.nl

18,50

Like us on Facebook 
Arnhemseweg 350, Apeldoorn

Tel: 055-5418664, www.auberge-navet.nl

WEEKSPECIALITEIT

Gestoofde Hollandse 
hazenbout met vossenbessen

Veel plezier met
Decemberpuzzel

17

Onbetwist uw kerstboomspecialist!
Al 33 jaar de mooiste Nordman & Blauwspar 
specialist. Bomen tot 10 meter hoog. 

  Wij onderscheiden ons doordat de bomen de ruimte 
 krijgen om te groeien. Géén bruine plekken dus! 
Wij steken zo laat mogelijk, dus minder naalduitval. 
Door speciale schaal staat de boom altijd recht, 
 dus géén gedoe!
Gratis ingepakt en ruime parkeerplaats aanwezig.

Fam. Hulscher, Grotenhuisweg 55, 7384 CT Wilp (Posterenk), Tel. 06-13029363 - 0570-261320
www.famhulscher.nl


