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Nodigt	  u	  van	  harte	  uit	  voor	  het	  bijwonen	  van	  de	  lezing;	  

“De	  Joodse	  kunstenaar	  en	  Zionist	  Ephraim	  Moshe	  Lilien”	  

Door	  Dhr.	  Klaas	  de	  Jong.	  

Woensdag	  27	  november	  2013/24	  Kislev	  5774	  	  

Goede	  Herderkerk,	  Middenweg	  14	  7906	  LL	  Hoogeveen	  

Aanvang	  19.45	  uur.	  

“De	  Joodse	  kunstenaar	  en	  Zionist	  Ephraim	  Moshe	  Lilien”	  

Efraim	  Moshe	  Lilien	  (1874-1925)	  was	  aan	  het	  begin	  van	  de	  vorige	  eeuw	  een	  van	  de	  
belangrijkste	  Duitse	  boekillustratoren.	  	  	  Hij	  werkte	  onder	  andere	  met	  Stefan	  Zweig,	  
Martin	  Buber	  en	  Maxim	  Gorki.	  	  	  Lilien	  werd	  erg	  bekent	  met	  de	  boeken	  	  	  “Juda,	  Lieder	  des	  
Getho”,	  en	  de	  reeks	  “Bucher	  de	  Bibel”.	  	  	  	  Voor	  die	  reeks	  tekende	  hij	  in	  Jugendstil	  een	  groot	  
aantal	  Bijbelse	  figuren.Lilien	  was	  Zionist	  en	  bevriend	  met	  Theodor	  Herzl.	  	  	  De	  visie	  van	  
Lilien	  was,	  Dat	  er	  een	  exodus	  uit	  Duitsland	  zou	  komen	  zoals	  ooit	  uit	  Egypte.	  	  	  In	  zijn	  
tekeningen	  van	  Mozes	  is	  het	  profiel	  van	  Herzl	  dan	  ook	  herkenbaar.Lilien	  bezocht	  
meerdere	  malen	  Jeruzalem	  en	  was	  mede	  oprichter	  van	  de	  kunstacademie	  Betsalel.	  	  	  Hij	  
maakte	  een	  groot	  aantal	  foto’s	  en	  kopergravures	  in	  het	  Midden-Oosten,	  die	  een	  prachtige	  
indruk	  geven	  van	  het	  leven	  daar	  in	  die	  tijd.	  	  	  De	  staat	  Israel	  gaf	  postzegels	  uit	  van	  zijn	  
tekeningen	  en	  zijn	  foto	  van	  Herzl	  in	  Bazel.Dhr.	  Klaas	  de	  Jong	  uit	  Vledderveen	  zal	  ons	  deze	  
avond	  aan	  de	  hand	  van	  prachtig	  beeldmateriaal	  kennis	  laten	  maken	  met	  deze	  bevlogen	  
kunstenaar.	  

	  Graag	  verwelkomen	  wij	  u	  en	  eventuele	  gasten.	  	  Van	  de	  gasten	  vragen	  wij	  4	  Euro	  als	  
bijdrage	  in	  de	  kosten.	  

Wilt	  u	  graag	  naar	  de	  afdelingsavond	  maar	  heeft	  u	  geen	  vervoer,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  
Mevr.	  Ariane	  Roell	  0528-268895/a.roell@home.nl	  .	  	  	  Voor	  diegene	  die	  vervoer	  kan	  
aanbieden	  geldt	  hetzelfde.	  

Het	  GNI	  Hoogeveen	  en	  omstreken	  nodigt	  u	  ook	  van	  harte	  uit	  op	  haar	  volgende	  
afdelingsavonden;	  

23	  januari	  2014;	  spreker	  Rabbijn	  L.	  van	  de	  Kamp,	  onderwerp	  “Relatie	  religieuze	  en	  niet	  
religieuze	  Joden/secularisatie	  in	  Israel/problemen	  rond	  het	  kosjer	  slachten”(en	  andere	  
actualiteiten).	  

20	  maart	  2014;	  Dhr.	  Paul	  Gabriner,	  onderwerp”De	  Joodse	  benadering	  van	  de	  verbanning	  
van	  Adam	  en	  Eva	  uit	  het	  paradijs.	  

14	  mei	  2014;	  Jom	  h’Atsmaoet,	  jaarvergadering	  en	  eigen	  invulling.	  

	  



Mededelingen	  
Elke	  vrijdag	  worden	  er	  bloemen	  gezet	  bij	  de	  gedenksteen	  naast	  de	  voormaige	  synagoge	  
aan	  de	  Schutstraat.	  	  	  Aan	  deze	  bloemendienst	  wordt	  door	  48	  personen	  medewerking	  
verleend.	  	  	  Het	  gebeurt	  enkele	  keren	  per	  jaar	  dat,	  om	  gezondheidsredenen	  of	  door	  
verhuizing,	  sommige	  van	  hen	  hieraan	  niet	  meer	  kunnen	  deelnemen.	  	  	  Ook	  u	  wordt	  van	  
harte	  uitgenodigd	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  bloemendienst.	  	  	  Via	  e-‐mail	  of	  post	  ontvagt	  u	  
dan,	  in	  de	  maand	  voorafgaande	  aan	  de	  datum	  waarop	  u	  verzocht	  wordt	  de	  boemen	  te	  
plaatsen,	  alle	  daarbij	  behorende	  informatie.	  

Uw	  aanmelding	  kunt	  u	  doorgeven	  via	  het	  bestuur	  van	  het	  Genootschap	  Nederland-‐Israel	  
afdeling	  Hoogeveen	  en	  omstreken	  of	  per	  mail	  aan	  ankevoortman@hotmail.com	  

	  

Joodse	  feest	  en	  gedenkdagen;	  

25	  Kislev	  5774	  /	  2	  Tewet	  5774	  	  Chanoeka	  	  (	  ofwel	  28	  november	  /	  5	  december	  2013)	  

15	  Sjewat	  5774	  	  Toe	  Bisjwat	  	  	  (	  ofwel	  16	  januari	  2014)	  


