
 

 

 

NIEUWSBRIEF  JANUARI 2018 

 

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, 

Na een druk najaar met een geweldig openings-

feest van onze nieuwe expositie en een daverend 

optreden van Trio C tot de Derde, een rustig begin 

van het nieuwe jaar. Hoogtijd voor een nieuwe 

nieuwsbrief met behalve een terugblik , ook 

aandacht voor nieuwe activiteiten! Graag maken 

wij ook van de gelegenheid gebruik u mee te delen 

dat ons bestuur uitgebreid is met de heer Hans 

Bronwasser uit Rotterdam. Wij zijn blij met 

versterking wat de kans biedt de bestuurstaken 

over meerdere mensen te verdelen. 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar relaties en 

donateurs. Aan alle donateurs onder ons het 

vriendelijke verzoek om – voor zover u dat nog niet 

gedaan heeft – uw jaarlijkse bijdrage aan ons over 

te maken. Voor bankgegevens verwijs ik u naar de 

laatste pagina van deze nieuwsbrief of naar onze 

website.  

 

Dank voor uw belangstelling en ondersteuning! Ton 

de Koning, Yvar Monasch, Hans Bronwasser & 

Ronald Kitsz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat de Dijksynagoge een warme sfeer heeft, is te 

danken aan het ontwerp van het gebouw in 

combinatie met het meubilair dat uit de synagoge 

van Zaltbommel afkomstig is. Des te warmer is het 

gevoel dat je krijgt van een winterse foto vanaf het 

balkon . Prachtig toch!  

 

 

Op zondagmiddag 29 oktober 2018 werd onze 

nieuwe expositie geopend. Hoewel dit al weer even 

geleden is zijn er meerdere redenen er nu nog 

aandacht aan te besteden. In de eerste plaats was 

het een bijzonder en feestelijk moment. In de 

tweede plaats brengen we het nog graag onder de 

aandacht, omdat wij vermoeden dat velen van u 

het nog niet gezien hebben. Wij nodigen u dan ook 

van harte uit onze synagoge weer eens te 

bezoeken, op een Open Dag of tijdens een 

Rondleiding.  

 

De openingshandeling werd verricht door Frank 

Tas, zoon van Esther Callo, dochter van Izaak Callo    

FEESTELIJKE (HER)OPENING EXPOSITIE  



(geboren te Sliedrecht), zoon van Levi Callo (Chazan 

te Sliedrecht). Eerder schreven wij dat hij ons één 

en ander voor de expositie aangeboden had. Hij 

was toen al ziek. Begin deze maand bereikte onze 

het droevige bericht dat Frank op 29 december jl. 

is overleden. Moge de nagedachtenis aan hem in 

de harten van velen bewaard blijven!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank zei eigenlijk nooit verwacht te hebben in zijn 

leven nog eens in een synagoge te spreken, wat 

daarom niet alleen voor ons, maar ook voor 

hemzelf historisch was. Bijzonder was ook de 

aanwezigheid van mevrouw J. Groeneboom-Polak. 

Haar grootmoeder woonde aan de Molendijk in 

Sliedrecht en had de oorlog wonderwel overleefd. 

Enkele dagen voor de geplande opening kondigde 

zij haar komst aan. Uit het familiebezit, tevens van 

haar zus J. Snijders-Polak, bracht zij voor de 

synagoge een prachtige Estherrol en een 

gebedenboek mee die ook een eervolle plaats in de 

expositieruimte kregen.  

 

 

 

Na de opening van onze nieuwe expositie 

ontvingen wij in november vorig jaar het Trio C tot 

de Derde. Geboeid keek en luisterde het publiek 

naar Carel, Coos en Casper. Onvervalste klezmer, 

met muzikale uitstapjes naar de Balkan, de gipsy en 

de jazz, maar ook naar klassieke muziek. Een 

succesvol optreden in het prachtige decor van de 

Dijksynagoge waarvan het publiek zichtbaar 

genoot en waar tenslotte een klassieker als “mijn 

Jiddische mamma” en een bewerking van 

“Yerushalayim shel zahav” niet ontbraken. 

 

In december vond de traditionele Chanoekaviering 

plaats. Tijd voor verhalen, het gezamenlijk zingen 

van het Maoz Tsoer, het aansteken van de kaarsen, 

eten, drinken en ontmoeting.  

 

  

 

 

 

 

 

Het voorlezen uit de profeten was een gevolg van 

het verbod de Tora voor te lezen. Voor de haftara 

koos men een tekst die met de afdeling (gedeelte) 

van de week te maken had (meestal uit de 

STUDIE VAN DE TORA & DE HAFTARA 

ACTIVITEITEN NAJAAR 2017 



profeten). Samen met Anneke van Dijk zullen wij de 

komende maanden de wekelijkse Tora lezing en de 

bijbehorende haftara (profetenlezing) behandelen, 

zoals dat in de synagoge gebeurt.  

 

 

 

 

Na een inleiding hoe die indeling tot stand is 

gekomen, bekijken we de commentaren die er 

door de eeuwen heen over 

gegeven zijn door bekende 

rabbijnen zoals bijvoorbeeld 

Rasji en is er alle ruimte voor 

eigen inbreng. De studies vinden op 

maandagavond plaats, om de 14 dagen van 19.30 – 

21.30 uur (behalve in de maand mei). Deelname 

per avond: EUR 10,--. Opgave vooraf gewenst. 

 

 

 

Als bestuur van Dijksynagoge zijn wij verheugd dat 

dr. Bart Wallet bij ons een lezing komt verzorgen. 

Bart Wallet heeft in Sliedrecht gewoond en o.a. in 

die tijd historisch onderzoek voor ons gedaan. Als 

historicus is hij werkzaam bij de afdeling 

Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam 

en de afdeling Hebreeuws en Joodse Studies van de 

Universiteit van Amsterdam. Zijn vakgebied is de  

joodse geschiedenis, m.n. van het vroegmoderne 

en moderne Nederlandse Jodendom.  De lezing zal 

gaan over: 'Herinnering en herleving. Joden in 

Nederland 1945 – nu'. Kosten, inclusief koffie of 

thee: EUR 5,--. Reserveren gewenst.  

 

 

 

Jom Hasjoa is de dag van de Sjoa, de dag waarop in 

Israël en vele andere plaatsen op de wereld de 

impact van vernietiging wordt herdacht die nog 

altijd voelbaar is. Een bijeenkomst in de 

Dijksynagoge, die al enkele jaren op rij, ‘gelukkig’ 

door velen bezocht wordt. We schrijven dat met 

gemengde gevoelens. Enerzijds omdat het goed is 

te constateren dat er veel belangstelling is. 

Anderzijds omdat het wel om een pikzwarte 

bladzijde in de geschiedenis van Europa gaat, waar 

in ons land procentueel gezien het aantal joodse 

slachtoffers enorm is geweest. 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 Bertie Rodrigues haar verhaal doen. 

Tijdens de oorlog was zij als jong meisje in Friesland 

ondergebracht. Haar verhaal is uniek, maar ook 

exemplarisch te noemen. Belangstellenden zijn 

welkom de avond bij te wonen. Een avond waarbij 

traditioneel de namen van de joodse slachtoffers 

uit Sliedrecht, Hardinxveld en Giessendam zullen 

voorgelezen worden door leden van de Colleges  

DATA STUDIEAVONDEN: 22 januari / 5 en 19 

februari: 5 en 19 / 5 en 19 maart / 2 en 16 april 

/ 7 en 28 mei.  AANVANG 19.30 UUR. 

LEZING DOOR DR. BART WALLET  

DINSDAG 27 MAART 20.00 UUR 

JOM HASJOA HERDENKING  

 WOENSDAG 11 APRIL 20.00 UUR 



van B&W van deze gemeenten.   

 

Onze vaste Open Dagen, elke tweede weekend 

van de maand, op zaterdag en zondag van 14.00 – 

16.00 uur bieden de gelegenheid vrijblijvend in de 

synagoge rond te kijken. DATA: 13 en 14 januari / 

10 en 11 februari  / 10 en 11 maart / 14 en 15 april 

/ 12 en 13 mei / 9 en 10 juni.  

Nu bij uitstek dé 

gelegenheid om tevens 

onze nieuwe expositie 

in de ontvangstruimte 

(boven) en expositie-

ruimtes  (beneden) te 

bekijken. 

 

 

 

Van harte nodigen wij u uit een keer mee te doen 

met een lesblok modern Hebreeuws voor 

beginners of gevorderden. Leuk maar ook nuttig als 

u naar Israël op vakantie gaat. Wij verzekeren u, het 

werkt aanstekelijk. Na één lesblok wilt u meer!  

Belangstelling? Neem dan contact op met Naomi 

de Jong: naomdj@hotmail.com.  

 

 

 

Agge Nebbisj timmert al bijna 20 jaar energiek aan 

de muzikale weg. Agge Nebbisj heeft inmiddels een 

breed en afwisselend repertoire opgebouwd 

waarin zang, viool en klarinet centraal staan. 

Aangevuld met accordeon, gitaar, bas en percussie 

biedt dit Agge Nebbisj de mogelijkheid om diverse 

klezmerstijlen te spelen. Sinds januari 2017 speelt  

Agge Nebbisj met een deels nieuwe bezetting,  

maar nog steeds met dezelfde passie.  

 

Eerder speelden zij in 2011 en 2016 bij ons. De 

laatste keer was er meer belangstelling dan wij aan 

konden, een groot succes. Daar wilden we niet 

weer jaren mee wachten! Wees er op tijd bij voor 

het reserveren van een plaats. Kosten per 

persoon: EUR 12,50.  

 

 

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.  

 

 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Dhr. Ton de Koning: 

penningmeester@dijksynagoge.nl 

 

Ton en Sarah de Koning, tel: 06 – 22 52 64 05. 

 e-mail: ajdekoning@yahoo.com      

NL96 RABO 0399 3065 87 
Ten name van: stichting Synagoge Sliedrecht 

ELKE DONDERDAGAVOND IVRIET (MODERN 

HEBREEUWS) MET NAOMI DE JONG 

OPEN DAGEN 

MUZIEK MET AGGE NEBBISJ 

OP ZATERDAG 19 MEI 20.00 UUR 

INFORMATIE DIJKSYNAGOGE 

JOODSE GEMEENTE  


