
 

 

 

NIEUWSBRIEF  FEBRUARI 2017 

 

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, 

 

Het is tijd voor een nieuwe nieuwsbrief, de hoogste 

tijd! Wij hadden echter even gewacht in de hoop de 

volledige financiering van onze expositie rond te 

hebben. Dat is (nog) niet gelukt, maar we blijven de 

verwachting koesteren dat dit linksom of rechtsom 

wel goed komt. We hebben ten slotte een mooi 

plan, een heel mooi plan!  In deze nieuwsbrief een 

korte terugblik en natuurlijk mededelingen over 

onze komende activiteiten en andere nieuwtjes. 

Dank voor uw belangstelling en ondersteuning! Ton 

de Koning, Yvar Monasch & Ronald Kitsz, bestuur.  

 

 

 

In het najaar van 2016 is gestart met een Leergang 

Jodendom. Tjonge wat een succes! Wel 14 

aanmeldingen. Een leergang waarin Anneke van 

Dijk op boeiende wijze kennis en ervaring deelde en 

waarbij alle mogelijke vragen gesteld konden 

worden. De leergang heeft in 2017 al reeds een 

vervolg gekregen. Uitgebreid is aandacht besteed 

aan de sabbat welke een vaste liturgie kent, met de 

psalmen,  het Barechoe, het Sjema met berachot, 

het Amida (18-gebed), het Aleenoe, enzovoorts. Elk 

met een eigen plaats en een eigen functie in de 

orde van dienst. Dit jaar was het Anneke die ons 

mee nam in de uitleg op het volgens de traditie 

gevierde Chanoeka, deze keer op de 4e avond van 

het 8 dagen durende feest.  Een feest waarop het 

vertellen van wonderverhalen onderdeel van de 

traditie is. In 2017 

is tijdens de 

cursus o.a. 

aandacht besteed 

aan grote joodse 

geleerden uit de 

afgelopen 

eeuwen. De cursisten konden daarbij naar eigen 

keuze, één geleerde  kiezen en, in het kort, zijn 

belangrijkste erfenis bespreken. Ten slotte is 

aandacht besteed aan de wonderbaarlijke 

geschiedenis van (het ontstaan van) de jonge staat 

Israël. Een nieuwe reeks data wordt gepland, 

afhankelijk van praktische omstandigheden en het 

aantal belangstellenden. Op elke avond (maandag 

van 19.30 – 21.30 uur) wordt zelfstandig een 

onderwerp behandeld, zodat instappen altijd 

mogelijk is. Kosten: EUR 30,-- per 4 lessen. 

Informatie: info@dijksynaoge.nl   

 

 

 

Op maandag 6 februari 

jl. zijn er door Gunther 

Demnig struikelstenen 

gelegd voor de joodse 

families Kleinkramer en 

Den Hartog aan de 

HISTORISCHE ONTMOETING 

EN STEENLEGGING 

LEERGANG JODENDOM MET 

ANNEKE VAN DIJK  



Adriaan Volkersingel en Merwegijzelaar Klaas 

Görtemuller aan de   Molendijk te Sliedrecht. Voor 

de steenlegging voor de joodse families was de 

aanwezigheid van Nardi van Leeuwen uit 

Antwerpen, Gideon van der Sluis uit Jeruzalem 

alsmede de gezusters Jansje en Anne Stodel uit 

respectievelijk Amsterdam en Groningen 

bijzonder! Nardi en Gideon zijn verwant aan de 

joodse families, en ook weer onderling. Zij spraken 

beiden bij deze gelegenheid. Nardi zei dat hij liever 

had gehad dat er alleen maar over zijn woorden 

gestruikeld werd dan over deze stenen. Gideon 

sprak uit dat door het noemen van de namen van 

de vermoorde familieleden hun bestaan 

vereeuwigd wordt. De gezusters  Stodel woonden 

in Sliedrecht van 1946 tot ca. 1960 in. Hun vader 

leidde de zaak van de familie Den Hartog. Ro den 

Hartog had vader Stodel destijds een betrekking 

aangeboden omdat ze zelf geen verstand had van 

textiel. Allen spraken hun waardering uit voor het 

project van de struikelstenen, maar ook voor de 

Dijksynagoge, die nadien werd  bezocht. Een 

historische ontmoeting en weerzien voor allemaal, 

een  voorrecht hen te ontmoeten en te ontvangen!  

 

 

Van de Balcony Players komen Ilse Roskam en 

Moniek de Leeuw weer bij ons optreden! De 

Balcony Players begonnen in mei 2009 met het 

geven van concerten vanaf een balkon. Sindsdien 

zijn ze op vele podia en festivals over de hele 

wereld geweest, waaronder West- en Oost Europa, 

Noord en Zuid Amerika. Overal waar ze komen 

brengen ze én 

halen ze muziek om 

hun repertoire 

steeds weer uit te 

breiden en de 

verschillen en de 

verwantschap in allerlei muziekstijlen te 

ontdekken. Voor slechts EUR 12,50 is hun muziek 

te bewonderen. Muziek die soms melancholisch, 

maar vaak ook vrolijk is en altijd een verhaal heeft. 

Eerder was hun optreden werkelijk een feest dat 

eindigde in een partijtje volksdansen! Zet u daarom 

vast de datum in uw agenda, want het wordt echt 

weer de moeite waard!  

 

 

 

De jaarlijkse Jom Hasjoa herdenking in de 

Dijksynagoge zal dit jaar op 23 april plaatsvinden.  

Dit is de 27e van de maand Nisan waarop sinds 1953 

in Israël de Sjoa herdacht wordt. Elk jaar een 

bijzondere gebeurtenis waarbij de synagoge steeds 

helemaal vol bezet is. Gelukkig maar, want de 

herdenking van deze afschuwelijke bladzijde in de 

geschiedenis van Europa staat niet op zichzelf en is 

dan ook noodzakelijk, hoe pijnlijk de herinnering 

OPTREDEN BALCONY PLAYERS 

DONDERDAG 9 MAART: 20.00 UUR 

JOM HASJOA  

ZONDAG 23 APRIL: 20.00 UUR 



ook kan zijn. Afgezien van het feit dat er in de 

wereld veel vervolging en politieke gevangenen 

zijn, staat het joodse volk helaas weer vaak alleen. 

De impact van de Sjoa kan vrijwel niet onder 

woorden worden gebracht. Muziek en een 

moment van stilte kan daarom niet ontbreken. Dit 

jaar zal Jansje Stodel spreken. Zij woonde na de 

oorlog met haar ouders en de rest van het gezin in 

Sliedrecht, alwaar haar vader gedurende 15 jaar de 

winkel van Simon den Hartog leidde, die tijdens de 

oorlog is vermoord. Belangstellenden zijn welkom 

de avond bij te wonen. Een avond waarbij 

traditioneel de namen van de joodse slachtoffers 

uit Sliedrecht, Hardinxveld en Giessendam zullen 

worden voorgelezen.  

 

 

De synagoge in Sliedrecht is ingewijd in 1845. 

Destijds als huis van gebed en huis van 

samenkomst voor de joden uit Sliedrecht en 

Giessendam. In de zoektocht naar historisch 

materiaal ten behoeve van het vernieuwen van 

onze vaste expositie vonden wij een krantenbericht 

uit het Algemeen Handelsblad van 19 mei 1845. 

Hierin wordt verslag gedaan van de start van de 

bouw van de Synagoge in Sliedrecht.  Een bericht 

dat vanzelfsprekend een prominente plaats zal 

krijgen in de Dijksynagoge van vandaag!  

 

 

 

 

 

Wij hebben goede hoop dat wij tijdig voldoende 

geld bij elkaar hebben voor het vernieuwen van 

onze expositie. Frank Tas, die ons enige joods 

religieuze spullen uit het eigen familiebezit heeft 

gedoneerd, is bereid ons te vereren met de 

openingshandeling, die gepland staat op 7 mei a.s. 

Raadpleegt u alstublieft regelmatig onze website 

om t.z.t. te vernemen om het door gaat! U bent dan 

van harte welkom onze opening bij te wonen! 

Uiteraard met muziek en hapjes!  

 

 

 

 

Graag nodigt het bestuur u uit voor een bijzondere 

bespreking in de Dijksynagoge. Op deze avond is 

Ronit Palache onze gast. Ronit werd geboren in 

Amstelveen (1984), is journalist en werkt als 

hoofdpubliciteit en rechtenmanager bij de literaire 

uitgeverij Prometheus. In het najaar verscheen van 

haar het boek ‘Ontroerende onzin’, een bundel 

BIJZONDERE HISTORISCHE  

VONDST UIT  

OUDE ARCHIEVEN 

BOEKBESPREKING MET RONIT 

PALACHE DOOR ANDRE ZWARTBOL  

DINSDAG 23 MEI: 20.00 UUR 

FEESTELIJKE OPENING EXPOSITIE 

DOOR FRANK TAS  

ZONDAG 7 MEI: 14.00 UUR 

onder voorbehoud 



interviews met drie generaties Nederlandse joden. 

Via ruim honderd joden laat Ronit de complexiteit 

van het Nederlandse Jodendom zien. Een 

onverdeeld positieve aangelegenheid is het 

Jodendom voor vrijwel niemand in dit boek. Toch 

voelt iedereen zich joods en is vluchten voor dat 

gegeven slechts bij hoge uitzondering mogelijk. 

Wat bindt de joden in Nederland? Wie zijn zij en 

welke toekomst hebben ze? De avond is in handen 

van Andre Zwartbol, journalist en voormalig 

televisiepresentator, die haar zal interviewen, 

maar u als bezoeker de gelegenheid zal geven om 

vragen te stellen. Het beloofd een bijzonder 

interessante avond te worden! Toegang: EUR 10,-- 

(incl. koffie / thee).  

 

 

 

 

Naomi geeft in principe op donderdagavond les in 

de Dijksynagoge. Met enige basiskennis kunt u 

eventueel ook nog wat later instappen. Heeft u 

belangstelling? Neemt u dan zelf contact op 

met Naomi de Jong:  naomdj@hotmail.com  

 

Wij verzekeren u dat het niet alleen leerzaam, maar 

ook levendig is. Leuk voor wie belangstelling  

heeft,  maar bv. ook nuttig ook voor wie van plan is 

naar Israël op vakantie te gaan en graag enige 

basiskennis van het Hebreeuws wil leren! 

 

 

Op onze (vaste) open dagen, elk tweede weekend 

van de maand, van 14.00 – 16.00 uur bent van 

harte welkom om binnen te lopen. Een ideale 

gelegenheid om vrijblijvende rond te kijken of bv.  

de mogelijkheden voor rondleidingen, bar mitswa 

(feestjes) of uw burgerlijk huwelijk te bespreken.   

Data:  11 en 12 maart 2017  / 8 en 9 april 2017 

 13 en 14 mei 2017 / 10 en 11 juni 2017 

 8 en 9 juli 2017 / 12 en 13 augustus 2017 

 

 

Secretaris: Dhr. Ronald Kitsz     

       Rondo 132, 3363 LB Sliedrecht    

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

      info@dijksynagoge.nl  /  www.dijksynagoge.nl   

Bezoekadres:  Rivierdijk 51, 3361 AD, SLIEDRECHT 

Rondleidingen/afspraken/boeken huwelijken: 

       Mw. Greet Zijlstra 

 Telefoon: 0184 – 411 527 

      Mail: rondleidingen@dijksynagoge.nl   

De stichting Dijksynagoge is een ANBI-instelling.  

Zonder uw bijdrage kunnen wij niet bestaan, 

waarvoor onze dank! Uw bijdrage is weer welkom. 

Helpt u mee de Dijksynagoge in stand te houden? 

 

 

 

Bij voorbaat hartelijk dank!  

Ton de Koning:  

penningmeester@dijksynagoge.nl    

 

 

Ton en Sarah de Koning, tel: 06 -  225 26 405      

 e-mail: ajdekoning@yahoo.com      

NL96 RABO 0399 3065 87  
T.n.v: stichting Synagoge Sliedrecht 

OPEN DAGEN  

CONTACTGEGEVENS  

OP DONDERDAGAVOND MODERN 
HEBREEUWS MET NAOMI DE JONG 

JOODSE GEMEENTE /ORGANISEREN DIENST 


