Nederlanders voor en na de WO II. Een identiteit
die door het drama van de oorlog een serieuze
verandering onderging, waarvoor de opvattingen
ten aanzien van het zionisme in hoge mate

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2018
Beste donateurs, vrienden en belangstellenden,
hoewel u natuurlijk ook via onze website nieuws
en aankondigingen van activiteiten kunt volgen is
het hoog tijd voor een nieuwsbrief! Tijdens de
warme zomer van dit jaar groeide er een prachtige
zonnebloem in onze tuin en deed ook de amandelboom het geweldig!

illustratief waren.

Bij onze Jom Hasjoa herdenking was dit jaar
Bertie Rodrigues onze eregast. Zij vertelde hoe zij
in de oorlog met haar ouders en broer in de
Hollandse Schouwburg terecht kwam, later naar
de crèche aan de overkant van de Schouwburg
gesmokkeld werd en ten slotte naar een
pleeggezin in Sneek. Daar kreeg ze een andere
naam. Er was nadrukkelijk gevraagd de kleertjes te
bewaren waarin ze afgegeven was, zodat ze na de
oorlog geïdentificeerd zou kunnen worden. De
kleertjes had ze nog altijd, maar haar ouders
keerden tot groot verdriet nooit terug.

Ondertussen hebben wij het nodige nieuws voor
u verzameld! Daaronder een terugblik op het
afgelopen half jaar, maar voordat wij dat doen
spreken wij graag onze dank uit aan U die ons al
jaren ondersteunt! U, zonder wie onze activiteiten

De band Agge Nebbisj was in mei onze gast. Dit
keer in nieuwe samenstelling met een vertrouwd
maar

ook

verrassend

optreden!

Net

niet

uitverkocht maar een geweldige sfeer!
JAD VASHEM ONDERSCHEIDING

niet mogelijk zijn, U die het met ons mogelijk
maakt blijvend onderdak te bieden aan de
herinnering en kennismaking met het rijke Joodse
erfgoed! Hartelijk dank voor uw ondersteuning!
Het bestuur: Ton de Koning, Yvar Monasch, Hans
Bronwasser & Ronald Kitsz.

In juni vond een historische ceremonie plaats. Bij
die gelegenheid werd de tragische dood herdacht
van Wilhelm Christiaan van Evert in Bergen
Belsen in 1945, gearresteerd in juni 1944 wegens
het onderdak bieden aan vijf Joodse medeburgers.

TERUGBLIK
In maart was dr. Bart Wallet onze gast. In een zeer
interessante lezing wist hij de toehoorders ruim 2
uur te boeien. In zijn verhaal ging hij in op de
ontwikkeling van de identiteit van de joodse

Tevens werd zijn echtgenote Maartje van Evert –
van der Kwaak alsmede Maria Florentia

Harteveld – van Evert en Pieter Antonie

-

10 en 11 november 2018

Harteveld geëerd voor hun heldhaftig
haftig gedrag

-

8 en 9 december 2018

tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name het

-

12 en 13 januari 2019

onderdak geven
ven aan een klein Joods jongetje.
jonge

Let op: altijd van 14.00 – 16.00 uur, behalve op 8
SEPTEMBER, de OPEN
PEN MONUMENTENDAG in ons
land, dan
an zijn wij geopend van 10.00 – 16.00 uur.
Door de Ambassadeur van Israël werden, op

Van harte welkom!

voordracht van het instituut Jad Vashem in
Jeruzalem, bovengenoemde personen postuum

ZATERDAGAVOND 13 OKTOBER, 20.00

geëerd. Het initiatief tot deze uitreiking was

UUR MUZIEK MET LA MANOUCHE

afkomstig van Abel de Jong, het joodse jongetje
jonge

Het wordt zo langzamerhand van ons verwacht en

van toen, jaren later samen met zijn vrouw Ruth

de Dijksynagoge is hiervoor ook uitermate

medeoprichters van de stichting Dijksynagoge.
Dijksynagoge Zij

geschikt: muziek! Op zaterdagavond 13 oktober

wonen nu in Peki’in, Israël.

komt bij ons optreden: La Manouche.
Manouche Deze groep
heeft een muziekvoorstelling
orstelling met
me de titel ‘ Ay
Chavale”.

Vrij vertaald betekent dit ‘ kom

vrienden’. Hett is een uitnodiging om met de heren
van La Manouche mee te reizen met de
zigeunerkaravaan. Het programma is doorspekt
Een bijzondere gebeurtenis die in besloten
besl
kring

van hartverscheurende liederen uit de RomaRoma en
Sinti

plaatsvond samen met o.a. hun vier zoons.

cultuur.

De

warme

gitaarklanken

en

temperamentvolle zang bezorgen menig luisteraar
OPEN MONUMENTENDAG & OPEN DAGEN
Sinds

de

weder

ingebruikname

van

een kippenvel moment. Tijdens het concert waant
de

men zich bij het kampvuur bij de woonwagen.

Dijksynagoge hebben wij niet alleen onze vaste
Open Dagen gehad maar ook altijd meegedaan
aan

de

jaarlijkse

Open

Monumentendag.

Traditiegetrouw vindt deze plaats op de tweede
zaterdag in september. Ook nu doen wij weer mee
en bent u van harte welkom!
De diverse data:

Sentiment, passie en weemoed vormen de rode

-

8 en 9 september 2018

draad bij La Manouche.

Kaarten: EUR 12,50.

-

13 en 14 oktober 2018

Reserveren gewenst: info@dijksynagoge.nl

In het afgelopen jaar zijn er

Modern Hebreeuws. Hij gebruikte de bijbel als

cursussen gegeven door

bron voor het moderne Hebreeuws maar voegde

Naomi de Jong en Anneke

er nieuwe woorden aan toe zoals elektriciteit,

van Dijk.

vliegtuig, lucifer en auto, woorden die in de bijbel
niet voorkwamen. Het Modern Hebreeuws is ’s

JOODSE LES OP MAANDAG OM 19.30 UUR OP
1 & 15 OKTOBER EN OP 5 & 19 NOVEMBER

werelds jongste taal, die past bij een land dat
continu bezig is zich te vernieuwen. Sommigen
vinden de benaming Israëlisch er beter bij passen.

De leergang Jodendom met Anneke van Dijk heeft
voor het komende cursusjaar 2 onderwerpen per
les. In het eerste gedeelte behandelen we de
wekelijkse Thora- en Haftaralezing. In het tweede
gedeelte van de les kijken we naar de Joodse
geschiedenis in Nederland vanaf de Middeleeuwen, met een korte inleiding over de eeuwen
ervoor in Nederland en Europa. Daarmee wordt
de lokale geschiedenis in een breder perspectief
geplaatst. Per les wordt een verslag gemaakt voor

Leuk maar ook nuttig als u naar Israël op vakantie
gaat. Wij verzekeren u, het werkt aanstekelijk. Na
één lesblok wilt u meer! Belangstelling in (een
proefles) Modern Hebreeuws? Neem dan contact
op met Naomi de Jong: naomdj@hotmail.com.

de deelnemers. Kosten: € 10,-- per les.
DINSDAGAVOND 6 NOVEMBER, 20.00 UUR
RABBIJN ALBERT RINGER IN DE DIJKSYNAGOGE

Graag nodigen wij u van harte uit om een
spreekbeurt van Rabbijn Albert Ringer bij te
wonen. Hij is verbonden aan een van de joodse
gemeentes in Rotterdam en voormalig rabbijn
OP DONDERDAGAVOND IVRIET (MODERN
HEBREEUWS) MET NAOMI DE JONG

voor de Nederlandse krijgsmacht. Behalve dat u
naar

zijn

boeiende

verhalen kunt luisteren is
Het Hebreeuws van nu is een heel andere taal dan

er alle gelegenheid om

het Hebreeuws uit de bijbel. Zowel de grammatica

ook met hem in gesprek

als de woorden zijn anders. Het Moderne

te gaan. In zijn spreekbeurt van deze avond geeft

Hebreeuws is begin vorige eeuw nieuw leven

hij antwoord op de vraag: Hoe lezen Joden het

ingeblazen. Daarvoor werd het voornamelijk in de

scheppingsverhaal. Van harte welkom om te

liturgie gebruikt. Eliezer Ben Jehoeda (1858-1922)

luisteren en mee te discussiëren! Graag tot ziens

wordt beschouwd als de grondlegger van het

bij de rabbijn!

ZEER VERRASSENDE SCHENKING!

tijd waarin de vrijheid om onbedreigd voor de

Op 18 juli van dit jaar ontvingen wij een mailtje

Joodse identiteit uit te komen in het geding is. We

van Stephanie Pieket Weeserik uit Utrecht. Zij

nodigen

u

schreef ons dat ze via marktplaats in bezit was

samen

met

gekomen van het oude kantelraam van de

Chanoeka te vieren.

synagoge van Sliedrecht. Aanvankelijk wilde ze het

Een avond van zingen,

aan Joodse gemeente van Utrecht schenken maar

verhalen vertellen en

Sliedrecht vond ze bij nader inzien toch beter. Uit

eten met elkaar. U bent van harte welkom! Heeft

navraag bleek dat de huidige bezitter het bij

U een Chanoekia, neem die dan mee.

Uitdragerij Arie Boer uit Giessenburg had gekocht,

uit

om
ons

FOTOGRAAF GEZOCHT

aldus Nathalie. Vermoedelijk nadat dit raam in de
jaren zestig bij een verbouwing van het gebouw

Wij zijn op zoek naar een fotograaf voor onze

door de toenmalige eigenaar was verwijderd.

website en nieuwsbrief en eventueel ook voor ons
(bescheiden) archief. Belangstelling of vragen
hierover? Neem contact op met ons secretariaat!
INFORMATIE DIJKSYNAGOGE
Secretaris: dhr. Ronald Kitsz / Rondo 132, 3363 LB
Sliedrecht / Tel: 0184 – 419 408 / 06 – 109 78 191

De bestuursleden Ton de Koning en Ronald Kitsz

info@dijksynagoge.nl / www.dijksynagoge.nl

hebben het onlangs in Hollandsche Rading

Bezoekadres: Rivierdijk 51, 3361 AD, SLIEDRECHT

opgehaald. De eerlijkheid gebied te zeggen met

Rondleidingen/afspraken/boeken huwelijken:

nog enige scepsis, want zou dit echt wel van de

Mw. Greet Zijlstra / telefoon: 0184 – 411 527

oude sjoel van Sliedrecht zijn? Maar eenmaal in

Mail: rondleidingen@dijksynagoge.nl

Sliedrecht werd het gepast en de conclusie was

De stichting Dijksynagoge is een ANBI-instelling.

dat dit raam hier inderdaad vandaan gekomen

Zonder uw bijdrage kunnen wij niet bestaan,

moet zijn, geweldig toch! Op de foto Ton de

waarvoor onze dank! Uw bijdrage is weer welkom.

Koning met het raam dat nu gerestaureerd wordt.

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

ZATERDAG 8 DECEMBER OM 19.30 UUR
CHANOEKA IN DE DIJKSYNAGOGE
Op zaterdag 8 december vieren wij weer graag

Bij voorbaat hartelijk dank!
Dhr. Ton de Koning:
penningmeester@dijksynagoge.nl

samen met U het traditionele Chanoekafeest. Het
feest van de herinwijding van de Tempel. Een

VRAGEN OVER DE JOODSE GEMEENTE

belangrijke gebeurtenis in de Joodse geschiedenis

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

die haar actualiteitswaarde nog altijd heeft. Een

e-mail: ajdekoning@yahoo.com

