
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2014 
 
 

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, 

 

Het jaar is bijna voorbij, van de EUR 100.000 die wij 

aan het eind van het jaar moeten hebben is 

inmiddels ongeveer 60.000 binnen. Zonder u was 

dat niet mogelijk geweest! Op deze plaats – ook 

aan allen die wij niet persoonlijk kunnen bedanken 

– onze hartelijke dank! Geweldig, wat een steun 

heeft u ons al gegeven, hartstikke bedankt!  

 

 

 

Maar we zijn er dus nog niet. Als het voor u 

belangstellende of donateur mogelijk is ons dit 

jaar nog met een bijdrage te steunen, zouden wij 

u daarvoor bijzonder erkentelijk zijn! Alles helpt 

om volgend jaar in een rustig vaarwater te kunnen 

komen en onze energie weer volledig te kunnen 

richten op onze activiteiten.   

 

Het bestuur,  

Ronald Kitsz, Ton de Koning & Yvar Monasch. 

 

 

 

 

Enkele musici hebben aangeboden een bijdrage te 

leveren aan een benefietconcert. Dat vergde voor 

het najaar te veel organisatie. Maar we zoeken    

nog meer musici die hun medewerking willen 

geven. Heeft u een idee?  

Indien en zodra wij dit georganiseerd krijgen zullen 

wij u hierover informeren en u hiervoor graag 

uitnodigen. Wordt vervolgd! 

 

     

 

Maar wat is er verder gebeurd? We hebben een 

geweldig optreden  gehad van twee jonge musici 

Elliot Muusses en Ruzana Tsymbalova, die veel 

indruk maakten met hun talent. Nu ze nog 

betaalbaar zijn, zijn we natuurlijk met ze op de foto 

gegaan, een geweldig voorrecht! En een bijzonder 

interessante lezing van Annelies Tanis over Soekot. 

 

 

 

Dankzij anonieme gevers hebben wij nu een 

permanente pergola achter de sjoel staan, die 

zowel tot Soeka (loofhut) als tot partytent 

omgebouwd kan worden, multifunctioneel dus. 

Onze praktische gebruikersmogelijkheden zijn 

daarmee serieus vergroot wat kansen biedt voor de 

toekomst. Met Soekot hebben wij een volle 

synagoge én een volle Soeka gehad.  

 

 

 

 

Het regende hard, maar dat deed niets af aan de 

sfeer. Een sfeer van ingetogenheid en vreugde 

tegelijk. Een moment van ontmoeting en een 

moment van herdenking. Bezoekers nadien gaven 

ons allemaal niet anders dan complimenten. Wij 

zijn er trots op en hopen er nog jaren van te 

genieten!  Was u niet in de gelegenheid om te 

komen kijken, dan graag tot volgend jaar! 

SOEKOT 2014 
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In de joodse jaartelling leven wij in het jaar 5775. 

Na de feesten in september en oktober resteert in  

2014 nog het Chanoekafeest. Hieronder een 

historische foto van het Chanoekafeest uit 

december 1997, vlak nadat wij als bestuur de 

eigendom van de oude synagoge overgedragen 

gekregen hadden en vlak voordat het gebouw in 

het voorjaar van 1998 gedemonteerd werd.  

 

 

 

De historische achtergrond van het feest is dat 

Hellenistische overheersers hun normen, waarden en 

religie wilden opleggen aan het joodse volk, dat toen 

een minderheid vormde in eigen land. Een verhaal 

van een minderheid te midden van een andere 

cultuur, vandaag de dag nog altijd actueel.  

 

 

 

Chanoeka staat symbool voor de overwinning van 

de joodse identiteit op externe krachten en de druk 

waaronder men staat. Het is de viering van de 

overwinning van de Thora, die een antwoord geeft 

op andere levensbeschouwingen. Daarbij worden 

kaarsen aangestoken, maar de vlammen  mogen 

niet ontwaren in een fakkel. De charme van het 

kleine licht zit immers in zijn bescheidenheid. 

Bovendien, zodra het spiritueel vlammetje ontaard 

in een fakkel of vlammenzee is  

het geen licht meer, maar wordt het een verterend 

vuur, zowel naar binnen als naar buiten. Religie 

wordt dan geen bindende, maar een ontbindende 

factor. Daarom worden er tijdens dit feest alleen 

kaarsen aangestoken (die samen wel veel licht 

kunnen geven). Er is respect, want wie geen respect 

heeft voor zijn naaste, minacht zijn Schepper. 

Graag nodigen wij u uit dit feest samen met ons 

mee te beleven, samen met ons de kaarsen aan te 

steken en licht te ontvangen. 

  

 

 

Onze vaste Open Dagen worden in wisselende 

mate bezocht. Soms kom je als vrijwilliger amper 

aan een gesprek met je collega vrijwilliger toe, een 

andere keer is er tijd voor een praatje en klusjes die 

er altijd wel zijn. Voor de komende vakantieperiode 

zijn wij extra open:  

 

 

 

 

Weet u wat zo leuk is aan deze Open Dagen? Het 

biedt alle gelegenheid met een klein gezelschap te  

verkennen wat er met een grote groep bij een 

rondleiding, een huwelijk, een bar mitswa of iets 

dergelijks allemaal mogelijk is. De mogelijkheid om 

op uw gemak alle panelen van de expositie te 

bekijken. Een gelegenheid voor koffie of thee, met 

een heel serieus gesprek dat zomaar kan ontstaan. 

Of om oude boeken te kopen, altijd op voorraad. 

Momenten van kennismaking en ontmoeting.  

 

Men zegt wel: een huis is waar je woont en een 

thuis is waar je hart is. Heel bijzonder  was dat 

tijdens het laatste Soekot iemand de dienst bij- 

EXTRA OPEN DAGEN: 

27 en 28 december 2014  

van 14.00 – 16.00 uur 

DONDERDAG 18 DECEMBER 

DIJKSYNAGOGE: 19.30 uur CHANOEKA   



woonde die de synagoge wel vaker had bezocht, 

maar zonder zich bewust te zijn van de eigen 

identiteit. Al jaren droeg zij ons een warm hart toe. 

Echter pas heel recent had zij ontdekt joods te zijn. 

Weliswaar leidde dat niet plotsklaps tot een andere 

opvatting over het leven, maar wel een ander 

bewustzijn ten aanzien van de eigen identiteit.  

 

 

 

Zoiets geeft een zeker mate van desoriëntatie en 

kost tijd om een plek te geven. Maar het is wel een 

thuiskomen. In het bijzonder een welkom aan haar 

en haar familie! Zij is niet de eerste die dit 

overkwam.  

 

De Dijksynagoge in Sliedrecht ligt voor bezoekers 

uit binnen- en buitenland in een interessante regio. 

Naast Dordrecht, met haar oude centrum en 

havens, musea en kunstgalerijen, ligt Kinderdijk 

met haar molens om de bocht. In Sliedrecht zelf 

staat het enige baggermuseum ter wereld én de 

enige Dijksynagoge ter wereld.  

 

Het gaat om cultureel 

erfgoed dat onvervangbaar en uniek is. Dat moeten 

we kunnen uitbuiten.  

  

 

Onze museumfunctie is genoegzaam bekend bij het 

publiek uit de eigen regio. Maar of dat voor alle 

mogelijkheden gelden die wij in huis hebben? Wist 

u dat u bij ons een speciaal arrangement kunt 

boeken? Bijvoorbeeld voor een huwelijksfeest of 

een bijzondere verjaardag. U verenigt daarmee het 

nuttige en interessante met het aangename, 

waarvoor wij graag de gelegenheid bieden. Plaats 

van ontmoeting is de Dijksynagoge. Wij laten deze 

zien en passen ons verhaal aan, aan uw wensen en 

de leeftijd(en) van de bezoekers. Bijvoorbeeld op 

uw verzoek joodse vertellingen voor de kleintjes.   

Belangstelling? Informeer naar de mogelijkheden, 

maak uw wensen kenbaar en neem contact met 

ons op : info@dijksynagoge.nl    

 

 

 

Traditioneel worden de functies van een synagoge 

geduid als een huis van samenkomst (Beth 

Knesset), een leerhuis (Beth Midrasj), en een huis 

van gebed (Beth Tefillah). Als het om leren gaat 

wordt in de eerst plaats gedacht aan studie van de 

Thora. Maar leren is een breed begrip. Het kan op 

allerlei manieren plaatsvinden, maar tevens over 

ontelbaar veel onderwerpen gaan.  

 

Heel passend is dan wel dat er in onze synagoge al 

jaren de mogelijkheid bestaat om lessen modern 

Hebreeuws te volgen. Naomi de Jong, geboren in 

Nederland maar opgegroeid in Israël biedt hiervoor 

ook in 2015 weer de mogelijkheid.  

 

 

 

 

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen 

met ons secretariaat of rechtstreeks met Naomi:  

 

dejongnaomi@yahoo.com 

 

LESSEN IVRIET:  

MODERN HEBREEUWS 

LEERHUIS 

THUISKOMEN 

ARRANGEMENT BOEKEN 



 

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar van 2015 zullen wij weer een aantal 

interessante lezingen organiseren. Onze volgende 

nieuwsbrief zal daarom eerder verschijnen dan u 

van ons gewend bent. Maar natuurlijk zal dat ook 

zijn om u te informeren over hoe de besprekingen 

met de bank afgelopen zijn. 

 

De stichting Synagoge Sliedrecht / Hardinxveld-

Giessendam, is door de Belastingdienst Stichting 

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, 

erfstellingen en legaten aan de Stichting onder het 

nultarief van het schenkingsrecht en de 

successierechten. Hierdoor kunnen giften van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting door de 

donateur afgetrokken worden.  

Fiscaal gezien kan het gunstiger zijn om een 

periodieke schenking te verrichten in de vorm van 

een lijfrente. U schenkt dan aan de stichting 

gedurende (ten minste) vijf jaar, ieder jaar 

eenzelfde bedrag. Periodieke schenkingen zijn 

fiscaal volledig aftrekbaar in box 1, er wordt hierbij 

geen beperkende onder- of bovengrens aan het 

bedrag gesteld.  

Ten slotte kun u ook door middel van een notariële 

akte een legaat aan de stichting toekennen of de 

stichting anderszins in uw nalatenschap betrekken. 

Deze zaken dienen altijd bij notariële akte geregeld 

dienen te worden.  Voor meer informatie over ANBI 

en fiscale mogelijkheden, kijk op www.anbi.nl  

 

 

 

 

St. Synagoge Sliedrecht / Hardinxveld-Giessendam 

IBAN REK.NR: NL96 RABO 0399 3065 87 

 

Secr:  Dhr. R.J. Kitsz     

Rondo 132, 3363 LB Sliedrecht    

Tel: 0184 – 419 408 / 06 – 109 78 191  

E-mail: info@dijksynagoge.nl  

Internet: www.dijksynagoge.nl  

 

Penningmeester:  A.C. de Koning 

   acdekoning@yahoo.com  

 

Bezoekadres:  Rivierdijk 51,  

  3361 AD, SLIEDRECHT 

 

Rondleidingen/afspraken: 

 

Mw. G. Zijlstra 

 Telefoon: 0184 – 411 527 

Mail: gj-zijlstra@hetnet.nl 

  

DE JOODSE GEMEENTE 

 

De Dijksynagoge is een gewijde synagoge. Daarom 

brandt er het eeuwige licht (neer tamied), wat daar 

het uiterlijk kenmerk van is. Veel diensten worden 

er niet meer gehouden, maar wel regelmatig, ook 

buiten de feestdagen om.   

 

Voor informatie over de diensten: 

 

Ton en Saar de Koning  

telefoon: 010 - 236 34 02  

e-mail: ajdekoning@yahoo.com     

 

OPEN DAGEN (14.00-16.00 uur) VOORJAAR 2015:  

10 en 11 januari       

14 en 15 februari   

14 en 15 maart  

11 en 12 april  

9 en 10 mei  

13 en 14 juni  

ANBI 

INFORMATIE: 

LEZINGEN, NIEUWS 


