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In 1996 bracht burgem eester Jan M ans ee n bezoek aan de Synagoge aan de
Prin sestraat . Hij was diep onder de indruk van het oo rspro nke lij k do or K.P .C.
de Bazel ontworpe n m on umentale geb ou w : het is één van de mooiste s }'na<~oges van
West-Europa , luidde zij n spontane uitroep . Te gelijk ertijd schro k hij van de
erba rme lij ke toestand van het geb ou w en sloeg alarm : w é ér dreigt Ensche de ee n
monum ent kw ij t te raken !'
D e j ood se geme ente van Ensche de, in de j aren derti g nog 1300 leden tellend, is
th ans met krap 70 lede n niet meer in staat haar cigen erfgoed in stand te
houden . Daarom richtte Jan M ans nog in 1996 het Initi ati efcomité R estauratie
Synagoge Ensche de op, bestaand e uit de volge nde led en :
Jan M ans (voo rzitte r), Ferd inand Fran sen , Georg R eudink, Ge rard Dri ehuis, Els
Dcnn eb ooru -Frank , Elsbe rth Dirkzw ager-Menko , Ka Wi er en ga, j oop Slage r,
H enk van Gelde re n, Jaap H artog, J o de J on g, Els de Winter-Salomon, Ben oir
We sley en Sake de Boer.
D oel stellin g van he t com ité is drie miljoen gulden bijeen te br en gen . D e helft
van dit bedrag is inmiddels toegezegd door Rijk, Provin cie, Ge mee nte
Ensche de, sticht inge n en parti culi eren (zelfs uit de VS en Z witserland ); oo k de
gemeente N ordh orn heeft onlangs ee n bedrag gescho nke n.
Graag onde rsteunt de redacti e van n Sliepsteen de doelstellin g van het co mité.
OOK UW GIFT D RAAGT BIJ AA N HET BEHOUDEN VOOR
ENSCHEDE VAN EEN IN D R U KW E KKEND MONUMENT!!
STORT UW BIJDRAGE O P REKENINGNUMMER 42.55 .93 .746
T.N.V. STICHTING RESTAURATIE SYNAGOGE ENSCHEDE.
Voor inlichtingen en ve rdere inform atie ove r de redd ingsplann en kunt U
terecht bij de Stic hting R estaurati e Synagoge Ensche de, Prinsestraat '4, 75 13 AL
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