
 

 

 

NIEUWSBRIEF  JANUARI 2019 

 

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, het 

duurde even voor de winter begon, maar toen wij 

met het samenstellen van deze nieuwsbrief 

begonnen sneeuwde het en nu u dit leest is de 

sneeuw bijna allemaal al weer weg. Eerder deze 

 

maand zagen wij onze tuinman Johan Crezee in een 

andere rol, namelijk als rondleider in ‘zijn’ Bijbelse 

plantentuin, waarop hij trots mag zijn! In deze 

nieuwsbrief een korte terugblik in het recente 

verleden en nieuws over activiteiten in de 

toekomst. Het bestuur: Ton de Koning, Yvar 

Monasch, Hans Bronwasser & Ronald Kitsz.  

 

 

In het najaar hadden wij onder andere rabbijn 

Albert Ringer uit Rotterdam op bezoek. Hij sprak 

over een joodse visie op het scheppingsverhaal.  

Ook hadden we een prachtig optreden van het trio  

La Manouche ! Als ware kunstenaars op hun 

instrumenten was het genieten van deze drie 

mannen van hun gypsymuziek. Zij zongen en 

speelden nummers zoals Swing Gitan, Caravano en 

Tu Djalal, maar bijvoorbeeld ook hun eigen,  

maar herkenbare versie van het Dona, dona. Alle 

aanwezigen hebben volop genoten! 

 

Vroeg in december werd Chanoeka gevierd  waarbij 

de kaarsen werden aangestoken, gebeden 

uitgesproken en verhalen werden verteld.   

 

 

Al voor de herinwijding van de synagoge in 2003 

waren ze actief: Annelies Tanis, Pim Wolff, en 

Jansje ‘t Jong, onze vrijwilligers van het eerste uur! 

Formeel in september 2003 als vrijwilliger 

ingeschreven, maar feitelijk al veel langer hebben 

zij heel wat mensen ontvangen, klusjes gedaan en 

een bijdrage geleverd aan de vele activiteiten van 

de Dijksynagoge in de afgelopen jaren. Meer zelfs 

dan zij van tevoren gedacht hadden te kunnen 

doen, verborgen talenten! Sindsdien zijn we ruim 

15 jaar verder. Toen het bestuur in het najaar van 

2018 door het huis aan huis blad de Merwestreek 

benaderd werd voor een interview, was er eigenlijk 

geen moment van twijfel om dit moment te  

gebruiken Annelies, Pim en Jansje in het zonnetje 

te zetten!  Op 10 januari jl. gingen Jansje 
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en Annelies nietsvermoedend naar de 

Dijksynagoge voor het interview. Ondertussen was 

ook Pim met een smoes gevraagd. Ze waren 

compleet verrast over het gebak bij de koffie, en 

natuurlijk cadeautjes: bloemen, een boek, 

Israëlische wijn en een persoonlijk woord. Pim, 

Jansje en Annelies, BEDANKT VOOR JULLIE INZET!!  

 

 

In het Jodendom is Thorastudie de belangrijkste 

opdracht. De Thora kent een schriftelijke versie, (in 

Tenach), en een mondelinge versie (Misjna, 

Talmoed, Midrash en andere commentaren). Met 

de Tora en de bijbehorende literatuur neemt 

Anneke ons o.a. mee in de Joodse les van het 

leesgedeelte van de week. Verder aandacht voor 

joodse geschiedenis in Europa en wereldwijd. 

 

Foto: Ido Menco 

Data in het voorjaar: 28 januari / 11 februari / 4 

maart / 18 maart / 1 april / 15 april / 6 mei / 20 

mei. Kosten slechts € 10,-- per avond en inclusief 

literatuur. Leesopgaven worden van tevoren 

toegezonden. Van harte welkom! Deelname ook 

per avond mogelijk: Info: info@dijksynagoge.nl  

 

 

 

Het duo NIHZ Bobby Rootveld & Sanna van Elst 

heeft inmiddels heel wat afgereisd in binnen- en 

buitenland. Ze hebben zelfs al 10x een muzikale   

tournee door Israël gedaan. 'Cheyn, Gabbers en 

Chajes' is de titel van een luchtige Joods 

programma van het Duo. Een programma van 

ontspanning en gezelligheid, in een stijl waarbij zij 

zich thuis voelen. Verhalen en anekdotes, meestal 

komisch van aard, komen uit verschillende hoeken 

van het joodse leven door de eeuwen heen bijeen.  

 

 

 

 

 

 

Foto: Duo NIHZ 

Kortom: een spannend en gevarieerd programma 

vol humoristische en vrolijke muziek! Vooraf 

reserveren is gewenst,  mail: info@dijksynagoge.nl 

of telefonisch: 06 – 109 78 191. Toegang: € 12,50. 

 

 

Het joods koor “Beth Jehoeda” is opgericht in 

augustus 1995, op verzoek van rabbijn Awraham 

Soetendorp en de toenmalige chazzan Peter 

Halpern. Onder leiding van dirigent Nancy Mayer 

zingt het koor prachtige modern Hebreeuwse 

liederen, maar ook synagogale muziek en soms 

liedjes in Jiddisch of Ladino. Van harte welkom bij 

hun optreden. Kaarten: € 7,50. Reserveren:   

info@dijksynagoge.nl of tel: 06 – 109 78 191    

 

ZONDAG 31 MAART 15.00 UUR:  BETH JEHOEDA 

JANUARI – MEI 2019, ANNEKE VAN DIJK 

GEEFT JOODSE LES, MAANDAG, 19.30 UUR 

MUZIEK MET BOBBY & SANNA 

ZATERDAG 9 MAART, 20.00 UUR  



 

 

Onze OPEN DAGEN in het voorjaar zijn: 

- 9 en 10 februari 2019 

- 9 en 10 maart 2019 

- 13 en 14 april 2019 

- 11 en 12 mei 2019 

- 8 en 8 juni 2019 

 Van harte welkom, toegang: vrij! 

 

 

Op Jom Hasjoa wordt sinds 1953 in Israël de Sjoa 

herdacht wordt. De impact van de Sjoa kan echter 

moeilijk onder woorden worden gebracht. Maar 

persoonlijke verhalen maken dit wel tastbaar en 

voelbaar. Dit jaar vindt de Jom Hasjoa herdenking 

in de Dijksynagoge plaats op woensdag 1 mei. Elk 

jaar hebben wij tijdens Jom Hasjoa een bijzondere 

gast die vanuit zijn/haar eigen levensgeschiedenis 

wil en nog steeds kan komen vertellen.  

 

        

           Foto: CvI 

 

Dit jaar is Wolfgang Kotek onze gast. Wolfgang 

werd in 1930 in Duitsland geboren, maar na de 

Kristallnacht van 1938 door zijn moeder naar 

Nederland gestuurd. Daar is hij nooit meer 

weggegaan. In Rotterdam zuid werd hij huisarts tot 

aan zijn pensioen. Wij zijn vereerd dat hij over zijn 

bijzondere levensgeschiedenis komt vertellen.  

Op Jom Hasjoa herdenken wij in het bijzonder de 

joodse slachtoffers uit Sliedrecht en Hardinxveld-

Giessendam. Door de burgemeesters van beide 

gemeenten zullen de namen voorgelezen worden. 

Wij herdenken om hen niet te vergeten, hen

  

wiens Joodse identiteit in de WO II fataal was. De 

slachtoffers die behoorden tot het onvoorstelbaar 

aantal van 102.000 Nederlandse Joden die 

slachtoffer werden van een dwaas en haatzuchtig 

regime, maar deels ook van onverschilligheid en 

van een andere kant uit kijken. Onvoorstelbaar dit 

getal, gelijk aan alle inwoners van de stad Delft. 

Stelt u zich eens voor dat zij vandaag met 97 

treinritten, in wagons zonder enig gerief, waarin 

telkens ruim 1.000 mensen gepropt worden, naar 

een concentratiekamp in Duitsland of Polen 

zouden worden gereden. Om daar allemaal te 

worden vermoord. Dat zou toch gruwelijk zijn!! 

 

 

Overal ter wereld hebben Joden het hebreeuws 

altijd onderwezen en gebruikt. Het was de taal van 

de eredienst. Het modern hebreeuws, een variant 

van het hebreeuws van de eredienst, is eind 19e, 

begin 20e eeuw ontwikkeld. Vandaag is kennis van 

dit moderne hebreeuws handig als u in Israël reist!  

 

HEBREEUWS MET NAOMI DE JONG                

 ע ב ר י ת

WOENSDAG 1 MEI, 20.00 UUR: JOM HASJOA 

OPEN DAGEN: 14.00 – 16.00 UUR 



Verrassend is overigens de herkenbaarheid van 

woorden die uit het hebreeuws via het Jiddisch in 

onze taal terecht gekomen zijn. Bijvoorbeeld 

gabber (chaver = vriend), goochem (chacham = 

wijze), jatten (jad = hand), lef (lev = hart), 

mesjogge (mesjoega' = gek) en tof ( tov = goed).  

 

Nieuwsgierig? Misschien toch maar eens lessen 

hebreeuws gaan volgen? Neem dan contact op met 

Naomi de Jong: naomdj@hotmail.com.  

 

 

 

Voor veel mensen is Bert Barend misschien de 

minder bekende broer van Frits Barend, bekend bij 

televisiekijkend Nederland. Tijdens de oorlog zaten 

Bert en zijn ouders lange tijd ondergedoken in 

Friesland. Fris is na de oorlog geboren. Bert zal op 

22 mei onze gast zijn om ons iets van zijn leven, zijn 

Jodendom en zijn opvattingen met ons te delen. 

Het belooft een boeiende avond te worden, 

waarvoor wij u van harte uitnodigen! De toegang is 

gratis, de koffie staat klaar en neemt u gerust 

belangstellenden mee!  

 

 

De stichting Dijksynagoge beschikt over de ANBI 

status. Dat wil zeggen dat de belastingdienst onze 

stichting als een algemeen nut beogende instelling 

aangemerkt heeft. Deze status brengt onder meer  

de verplichting met zich mee minimaal 1x per 5 jaar 

een beleidsplan vast te stellen. In het najaar van 

2018 heeft het bestuur haar beleidsplan voor de 

periode 2018 - 2023 vastgesteld. Dit plan is te 

vinden op: http://dijksynagoge.nl/anbi/. Door deze 

status zijn uw giften aan ons fiscaal aftrekbaar! 

Zonder uw giften kunnen wij niet bestaan. Uw gift 

is welkom en kunt u storten op rekeningnummer: 

NL96 RABO 0399 3065 87, ten name van: 

Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht. Bij voorbaat 

hartelijk dank, Ton de Koning, 

penningmeester@dijksynagoge.nl 

 

 

Noteer vast in uw agenda: op 14 september komt 

Lenny Kuhr, samen met de gitaristen Reinier Voet 

en Mischa Kool bij ons in de synagoge  optreden.  

 

Foto: Mischa Muijlaert 

 

 

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     

Religieuze zaken: Ton en Sarah de Koning, tel: 06 – 

22 52 64 05 / e-mail: ajdekoning@yahoo.com      

Foto´s: Dijksynagoge of vrij gebruik, tenzij anders vermeld. 

WOENSDAGAVOND 22 MEI, 20.00 UUR  

MET BERT BAREND IN DE DIJKSYNAGOGE 

INFORMATIE DIJKSYNAGOGE 

BELEIDSPLAN DIJKSYNAGOGE 

VOORAANKONDIGING: 14 SEPTEMBER, 20.00 UUR   


