
 

 

 

NIEUWSBRIEF  JULI 2019 

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, 

met de zomervakantie voor de deur blikken wij 

graag nog even terug op de afgelopen maanden en 

nodigen wij u van harte uit voor onze nieuwe 

activiteiten na de zomer. Ton de Koning, Yvar 

Monasch, Hans Bronwasser & Ronald Kitsz.  

 

Heeft u het ook gezien, toen u Sliedrecht kwam 

binnenrijden? Vlaggen, met mooie foto’s van ons 

dorp met de Dijksynagoge trots in het midden!  

 

 

Het is al weer even geleden, maar we benoemen 

het nog graag! Eind maart trad Beth Jehoeda uit 

Den Haag bij ons op. Tot ons aller verrassing een 

volle zaal! Het koor is in 1995 opgericht, op verzoek 

van Awraham Soetendorp. Onder leiding van 

dirigent Nancy Mayer zong men prachtige 

Hebreeuwse liederen, maar ook synagogale muziek 

en soms liedjes in Jiddisch of Ladino. Toen jaren 

geleden het Amsterdams Synagogaal Koor in 

Sliedrecht kwam optreden, was de toenmalige 

tenor Hans Bloemendaal verhinderd. Vooraf werd 

ons meegedeeld:  “Meneer Bloemendaal heeft last 

van zijn stem, als hij toch komt krijgt u ook last van 

 

zijn stem”. Van de stemmen van het joodse koor 

Beth Jehoeda hebben wij geen last gehad, 

integendeel, we hebben volop van hen genoten!  

 

 

Eerder dit jaar konden we ook genieten van het 

DUO NIHZ, Bobby & Sanne. Met hun programma 

Cheyn, Gabbers en Chajes’  vermaakten ze het 

publiek van de eerste tot de laatste minuut. 

Indrukwekkend en vermakelijk,  muziek van over 

de grenzen, maar ook ter nagedachtenis aan 

familie dichtbij. We zien hen graag nog eens terug! 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de JOM HASJOA herdenking dit jaar was 

WOLFGANG KOTEK onze speciale gast. Hij werd in 

1930 in Duitsland geboren maar na de Kristalnacht 

van 1938 door zijn moeder naar Nederland 

gestuurd. Als joods jongetje werd hij heel erg 

gepest zonder dat er een volwassene ingreep. Nog 

steeds kan de verwondingen laten zien, die het 

gevolg waren van het feit dat grote jongens hem als 

een trofee over straat sleepten. 

BETH JEHOEDA 

TERUGBLIK  



Na  de  oorlog ging hij naar 

school om te leren en 

tenslotte was hij tot aan zijn 

pensioen huisarts in 

Rotterdam. Ondanks het feit 

dat deze man zo 

onbeschaafd behandeld 

werd in zijn jeugd, staat hij vandaag de dag heel 

beschaafd in het leven. Indrukwekkend! Wij waren 

vereerd dat hij over zijn verhaal kwam vertellen. 

 

BERT BAREND, broer van tv-programmamaker Frits 

Barend, was in mei bij ons te gast. Zonder  

terughoudendheid vertelde hij over het leven in 

een joods gezin, ook in de oorlogsjaren, toen het 

gezin Barend ondergedoken zat in Friesland. 

 

 

Op 6 juni jl. bezocht een enthousiaste groep 

leerlingen van de JOH GROENEWEGENSCHOOL uit 

Werkendam de Dijksynagoge. Bij binnenkomst 

werd een foto gemaakt van alle kinderen op de 

vrouwengalerij. Geïnteresseerd luisterden ze naar  

 

boeiende verhalen die Annelies Tanis wist te 

vertellen. Ook beneden bij het Mikwe (ritueel bad)  

wist Annelies leerkrachten, kinderen en ouders te 

boeien. Geweldig om op zo’n manier iets over het  

Jodendom in het algemeen en over de geschiedenis 

van de Dijksynagoge in het bijzonder te kunnen 

vertellen! Geweldig ook dat wij ons elk jaar weer 

kunnen verheug- 

en over de komst 

van zo veel school-

kinderen naar de 

Dijksynagoge 

 

Foto’s: Els Stolk  

  

 

Vanwege de ruime belangstelling – waar we erg 

blij mee zijn – zullen de lessen in de tweede helft 

van dit jaar vervolgd worden. De data zijn:  

 

 maandag 9 en maandag 23 september 

 maandag 7 en maandag 21 oktober  

 maandag 4, maandag 18 november  

 maandag 2 en maandag 16 december  

 

In de komende lessen zal de Tora- en 

profetenlezing van de Sjabbat vóór de les 

behandeld worden. Ook de Hoge feestdagen gaan 

niet ongemerkt voorbij, met een proefje van de 

melodieën en de teksten die worden gelezen. Na 

de pauze lezen en discussiëren we over het deel 

'Berachot' (de zegenspreuken) uit de Babylonische 

Talmoed, uit de Nederlandse vertaling van Jacob 

Nathan de Leeuwe. Deze Talmoed is na de 

Hebreeuwse Bijbel (Tenach) het belangrijkste boek 

binnen het Jodendom. 

 

Het hart van de Talmoed is de tekst van de Misjna, 

de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de 

traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en 

die in de rest van de Talmoed wordt besproken en 

becommentarieerd. De Talmoed vormt zo de uitleg 

van de schriftelijke Tora en bevat discussies, 

voorschriften, anekdotes, legenden en interpreta- 

RONDLEIDING SCHOOL  

THORALESSEN EN DE TALMOED 



ties van tradities. De definitieve 

tekst van de Babylonische 

Talmoed werd rond het jaar 500 

afgesloten. Het is door de studie 

van deze tekst dat de joodse 

geest en het joodse leven werd gevormd.  

Aanmeldingen: info@dijksynagoge.nl  

 

 

Maar weinig mensen hebben nooit van LENNY 

KUHR gehoord, en dat is niet verwonderlijk! In 

1967 won zij het Cabaret der Onbekenden in 

Eindhoven en 1969 won zij in Madrid (samen met 

drie anderen) het Eurovisie Songfestival de door 

haarzelf gecomponeerde lied “De Troubadour”. In 

de periode daarna was zij bijzonder succesvol in 

Frankrijk.  

 

Foto: Mischa Muijlaert 

Een succes werd de hit Visite in 1980. In de loop der 

jaren is haar genre veranderd, maar boeiend is het 

altijd gebleven. Met chansons (luisterliedjes) en 

andere arrangementen wist zij het publiek altijd 

weer te boeien!  Met haar stem, die nog niet aan 

glans en aan kracht heeft ingeboet, en met haar 

voortdurende passie voor het lied en de liedkunst 

blijft ze, zolang het haar is gegeven, zingen en blijft 

ze op deze wijze haar verhaal vertellen. Omdat het 

50 jaar is geleden dat zij haar eerste LP “De 

Troubadour” uitbracht, heeft zij haar nieuwste 

album behalve als CD ook (in kleine oplage) als LP 

uitgebracht. Wij zijn er trots op dat deze 

professional bij ons in de Dijksynagoge komt 

optreden! Samen met de gitaristen Reinier Voet en 

Mischa Kool komt zij voor u naar Sliedrecht!  Dit 

mag u niet missen, het is een unieke gelegenheid 

om haar samen met haar vaste muzikanten te 

bewonderen. U bent van harte welkom. Kaarten 

zijn slechts: € 20,--.  Reserveren per mail:   

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

 

 

Al vanaf het jaar voordat de  Dijksynagoge in 2003 

heringewijd werd, hebben wij een loofhut gehad. 

In 2002 werd deze op de toen nog kale terp 

geplaatst en sindsdien is er achter in de tuin altijd 

een loofhut geweest. Een loofhut om het Soekot  

(Loofhuttenfeest) te vieren, maar ook een loofhut 

om kinderen en volwassen te vertellen wat het 

Soekot inhoudt. Om praktische redenen hebben wij 

in 2018 voor het eerst geen loofhut gehad. Onze 

tuinman Johan Crezee vond dat zo jammer dat hij 

vorig jaar reeds toezegde voldoende hulp te zullen 

organiseren om dit jaar wel weer een loofhut te 

hebben. Samen met leerlingen van het 

Wellantcollege “De Bossekamp” uit Ottoland zal  

de loofhut in de tweede week van oktober 

opgebouwd worden. 

Op deze foto (Naomi 

de Jong) van onze 

Bijbelse plantentuin  

ziet u de pergola 

waarover de Soekah 

jaarlijks gebouwd 

wordt. Welkom op 

een Open Dag of met 

een Rondleiding! 

LENNY KUHR:  14 SEPTEMBER, 20.00 UUR    

LOOFHUT IN OKTOBER   



 

 

In oktober zullen er weer struikelstenen gelegd 

worden gelegd in Sliedrecht. Samen met de lokale 

stichting Struikelstenen is er op donderdagavond 

19 september in de Dijksynagoge een informatie-

bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden 

en genodigden. U bent van harte welkom!  

 

 

Graag verwelkomen wij u op onze OPEN DAGEN: 

 13 en 14 juli  

10 en 11 augustus  

14 september OPEN 

MONUMENTENDAG   

10.00-16.00 uur 

15 september 

12 en 13 oktober   

9 en 10 november  

   

 

Het is al jaren een succes, de lessen modern 

Hebreeuws (Ivriet) met Naomi de Jong! Inmiddels 

dan ook een ervaren docent die beginners en 

gevorderden op weg helpt in de mooie en levende 

taal met een bijzondere geschiedenis! Ook in het 

nieuwe seizoen start Naomi met een nieuwe groep 

voor beginners. Altijd al Hebreeuws willen spreken 

of misschien vakantieplannen naar Israël? Info of 

aanmelden via: naomdj@hotmail.com  

 

 

Vanuit de reguliere inkomsten kunnen wij de vaste 

lasten betalen. Grotere kosten, zoals voor groot 

onderhoud, zullen op een andere wijze moeten 

worden gefinancieerd, wat steeds een grote uit-   

daging is. Op de agenda staat: ophogen van het 

straatwerk, een nieuwe ketel voor de verwarming 

en een verfbeurt van het interieur!  

links: 

2003 

 

 

rechts: 

2019 

 

De foto’s laten zien hoe ver het straatwerk voor de 

synagoge is verzakt. Graag maken wij het weer 

toegankelijk is voor minder-validen. Helpt u ons? 

 

Uw gift is welkom en op rekeningnummer: NL96 

RABO 0399 3065 87, ten name van: Stichting 

Dijksynagoge te Sliedrecht. Bij voorbaat dank!!  

Ton de Koning, penningmeester@dijksynagoge.nl 

 

 

Graag maken wij melding van het feit dat het 

bestuur ondersteuning heeft gekregen in de 

persoon van MARJOLEIN IPPEL die wij als 

secretaresse verwelkomd hebben in ons midden!  

 

INFO & CONTACT STICHTING DIJKSYNAGOGE  

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      

   

Foto´s  nieuwsbrief: Dijksynagoge of  

 vrij gebruik, tenzij anders vermeld. 

OPEN DAGEN: 14.00–16.00 UUR toegang vrij 

IVRIET MET NAOMI 

EEN SERIEUS PROBLEEM 

STRUIKELSTENEN: INFORMATIE-
BIJEENKOMST : 19 september, 20.00 uur    

VERSTERKING BESTUUR 


