
 

 

 

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2019 

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden. 

Wist u dat de stichting Synagoge Sliedrecht / 

Hardinxveld-Giessendam op 13 december 1994 

opgericht werd? Dat is dus al 25 jaar geleden! En 

wat is er sindsdien veel gebeurd! Eerst plannen 

voor behoud, toen de noodzakelijke demontage 

(1998), herplaatsing (2002) en ten slotte de 

herinwijding (2003). Daarna opnieuw in gebruik als 

 

gewijde sjoel, maar mét de mogelijkheid voor 

ander mits gepast, gebruik. Er zijn veel diensten en 

vieringen geweest, maar nog veel meer 

rondleidingen en Open Dagen, een joods huwelijk, 

een Bar Mitswa en Bat Mitswa’s en zelfs een Brit 

Mila! Verder ook lezingen, musici die optraden, 

ceremonies waar Yad Vashem onderscheidingen 

uitgereikt werden en inmiddels jaarlijks de Jom 

Hasjoa herdenking.   

Daarnaast vele  ontmoetingen die ter plekke om 

historische of persoonlijke redenen bijzonder 

werden. Teveel om op te noemen! Wat geweldig 

dat deze synagoge na vele jaren van verval weer in 

gebruik genomen kon worden! En wat geweldig dat 

u daar bij was en dit met ons mogelijk maakte!  

Bestuur: Ton de Koning, Yvar Monasch, 

Hans Bronwasser & Ronald Kitsz  

 

 

Loe de Jong, de 

belangrijkste chroniqueur 

van de Nederlandse 

geschiedenis tijdens de WO 

II bracht de oorlog in 

Londen door. Loe had 

echter een tweelingbroer, 

Sally, die in die tijd door de 

beruchte arts Mengele in Auschwitz werd 

gedwongen hem te assisteren bij zijn waanzinnige 

rassenonderzoek. Het boek “Had het anders 

gekund?“ vertelt het verhaal van die andere De 

Jong, die uiteindelijk in de hel van de nazikampen 

aan zijn ontberingen is bezweken. Zijn droevige lot 

werd beschreven door Abel de Jong, de zoon van 

Sally, die, net als zijn broer Daan, door onder te 

duiken de onderduik de Holocaust overleefde.  

 

Abel en zijn vrouw Ruth waren twee van de 

oprichters van de stichting die nu als de stichting 

Dijksynagoge bekend staat. Voor de samenstelling 

van zijn boek sprak hij met ooggetuigen, 

raadpleegde hij archieven en putte hij uit unieke 

nagelaten stukken. Wij bevelen dit boek van harte 

bij u aan!  

 

 

Het is inmiddels een bekend gegeven, dat de 

Dijksynagoge niet alleen podium biedt aan 

rondleiders, verhalenvertellers en schrijvers, maar 

ook aan artiesten uit het hele land. Eerder kon 

Klezmer en Gypsy muziek worden beluisterd, maar 

o.a. ook Klassieke en Synagogale muziek. Op 14 

september kon de Dijksynagoge voor een volle zaal 

DOOR ABEL DE JONG 

ALLERLEI  



het podium bieden aan Lenny Kuhr, met haar vaste 

begeleiders Reinier Voet en Mischa Kool. Met 

zelfgeschreven teksten als “Als je niet trouw blijft 

aan je eigen ziel, ga je dood”, “Ik heb zo’n leuk huis, 

ik woon in een lied” blijft ze trouw aan zichzelf en 

boeit ze het publiek van de eerste tot de laatste 

minuut. Met Lenny Kuhr gaat het lied nog steeds 

door, aldus haar laatste album.       

 

Maandag 7 oktober was een bijzondere dag voor 

Sliedrecht. Voor 14 slachtoffers van de WO II 

werden struikelstenen gelegd. Twee voor 

Merwedegijzelaars en twaalf aan de Stationsweg, 

ter hoogte van de plaats waar eens het huis stond 

dat het droevigste huis van Sliedrecht genoemd 

moet worden: drie voor de familie Van Gelderen, 

acht joodse onderduikers en mevrouw Nederlof.  

Van alle joodse 

slachtoffers waren 

er helaas niet veel 

nabestaanden. Dit 

vanwege het 

trieste feit dat voor hen elders  struikelstenen 

gelegd zouden moeten worden, zij zijn er immers 

ook niet meer. Voor een compleet verslag zie: 

www.struikelstenensliedrecht.nl  

 

In oktober is er weer een loofhut gebouwd en door 

belangstellenden bezocht. Tijdens een speciaal 

Arrangement voor bezoekers werd het verhaal van 

Soekot verteld. Een geweldige sfeer, compleet met  

muziek en afgesloten met een passende, voor de 

gelegenheid samengestelde lunch!  

 

 

Eerder hebben wij een folder ontwikkeld, speciaal 

voor het onderwijs, om leerkrachten samen met 

hun leerlingen uit te nodigen voor een bezoek aan 

de Dijksynagoge. In het kader van het 

maatschappelijk en godsdienstig onderwijs wordt 

hier veel gebruik van gemaakt. Voor de jongere 

kinderen is er nu een kleurboekje gemaakt met 

prachtige illustraties van onze eigen Dijksynagoge, 

gemaakt Daan van Oostenbrugge en va tekst 

voorzien door Annelies Tanis. Met trots 

presenteren wij u dit boekje!! Voor slechts € 2,50 

te koop, waarmee u ons financieel ondersteunt!  

 

 

 

 

Voor de Chanoekaviering wordt een kandelaar 

gebruikt met acht armen (en één vrijstaande), één 

voor elke dag van het acht dagen durende feest van 

de lichtjes. Een feest van bevrijding dat wij dit jaar 

extra feestelijk maken omdat wij twee muzikanten  

in ons midden hebben. Komt u ook?   

CHANOEKA: zaterdag  
28 december 19.30 uur   

EEN BIJZONDER KLEURBOEKJE! 
 



 

Eerder dit jaar ontvingen wij van Toon en Riek van 

Greuningen een prachtige Chanoekia die zij uit een 

erfenis hebben ontvangen. Zij schonken deze graag 

aan de Dijksynagoge. Natuurlijk gaan wij deze 

kandelaar tijdens Chanoeka gebruiken! 

 

  

 

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde aan 

de WO II kwam. In de periode van 23 januari tot en 

met 1 februari zal in Sliedrecht elke avond een deel 

van het speciaal ontworpen lichtmonument op 

 

verschillende plaatsen in Sliedrecht te zien zijn. Op 

26 januari (Nationale Holocaust Herdenking) en 27  

januari (Holocaust Memorial Day) staat het 

monument bij de Dijksynagoge van 18.00 tot 21.00 

uur. Wij nodigen u uit voor onze  bijeenkomst op 

die maandagavond, met sprekers en muziek.  

 

 

Graag verwelkomen wij u op onze OPEN DAGEN: 

  11 en 12 januari  /  8 en 9 februari  

 14 en 15 maart /  11 en 12 april  

 9 en 10 mei /  13 en 14 juni   

 

 

Gedurende de afgelopen jaren was Jan Vink onze 

klusjesman. Met toewijding en plezier heeft hij ons 

als vrijwilliger geholpen om (on-)gevraagd klusjes in 

en om de synagoge te doen. Door omstandigheden 

kan hij dit niet meer doen. Langs deze weg 

bedanken wij Jan hartelijk voor zijn inzet. Zijn 

betrokkenheid bij ons zal er niet minder om zijn!  

 

 

 

In 2019 trad het joodse koor Beth Jehoeda uit Den 

Haag bij ons op wat een groot succes was! Voor een 

volle zaal wisten ze ons allemaal mee te nemen in 

hun muzikale reis door de Joodse geschiedenis. Het 

koor heeft er zelf ook veel plezier aan beleefd en 

vroeg: of zij nog eens mochten terugkomen? Daar 

hoefden wij geen moment over na te denken! Komt 

u ook weer, de toegang is gratis, een financiële 

bijdrage uiteraard welkom!  

 

 

 

 

Wij zijn vereerd dat volgend jaar rabbijn Shmuel 

Katz uit Amsterdam bij ons komt spreken. Hij was 

jaren verbonden aan de Gerard Dousjoel aldaar. 

Rabbijn Katz is geboren in Veenendaal en bracht 

zijn jeugd deels door in Veenendaal en deels in  

HOLOCAUST MEMORIAL DAY 

Maandag 27 januari: 19.30 uur  

KLUSJESMAN JAN VINK   

OPTREDEN BETH JEHOEDA 
ZONDAG 22 maart: 15.00 uur 

 

SPREEKBEURT RABBIJN KATZ 

WOENSDAG 1 april: 20.00 uur 

OPEN DAGEN: 14.00–16.00 UUR toegang vrij 



Amsterdam. Hij studeerde 10 jaar Talmoed in 

Jeruzalem en later pastoraat in Nederland. Een 

begaafd spreker 

met een grote 

kennis, die het 

publiek weet te 

boeien! Hij zal 

spreken over het Joodse leven in het algemeen en 

Joodse feesten in het bijzonder. Komt u ook? 

Toegang gratis, financiële bijdrage welkom! 

 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Jom 

Hasjoa Herdenking. Een altijd bijzondere 

bijeenkomst, waarbij door de burgemeesters van 

Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht met 

eerbied de namen worden voorgelezen van de 

lokale Joodse slachtoffers, zowel legale inwoners 

als onderduikers. Ook zal er dit jaar een spreker zijn 

met een persoonlijk getuigenis en is er muziek. Wij 

ontmoeten u graag!  

 

  

 

 

Altijd bijzonder zijn de lessen met Anneke van Dijk, 

waarin verhalen worden verteld, opvattingen en 

kennis gedeeld wordt en lessen besproken worden.  

Sommige deelnemers komen al enkele jaren op rij,  

anderen schoven recentelijk aan. Er is nog plaats, 

u bent van harte welkom! Kosten per avond, incl. 

materiaal slechts: € 10,--. Aanvang: 19.30 uur. 

Data:  maandag 6 en maandag 20 januari  

 maandag 10 en maandag 24 februari  

 maandag 9, maandag 23 maart  

 maandag 6 en maandag 20 april 

 maandag 11 en maandag 25 mei 

Aanmeldingen: info@dijksynagoge.nl  

 

 

Altijd al Hebreeuws willen spreken of misschien 

vakantieplannen naar Israël? Meldt u dan aan voor 

de lessen (of een proefles) bij Naomi de Jong op 

donderdagavond. Via: naomdj@hotmail.com  

 

 

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      

 

 

Het liefst zouden wij u niet lastig vallen met een 

verzoek om een bijdrage, maar indien u in staat 

bent ons financieel te ondersteunen, heel graag!! 

Behalve onze vaste lasten is er geld nodig om de 

straat op te hogen en het interieur een verfbeurt te 

geven. 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 

Foto´s  nieuwsbrief: Dijksynagoge of  

vrij gebruik, tenzij anders vermeldt. 

VERVOLG LESSEN UIT  

DE THORA EN DE TALMOED 

IVRIET MET NAOMI 

CONTACTGEGEVENS e.d. 

JOM HASJOA 2020   
Dinsdag 21 APRIL: 20.00 

uur 

UW BIJDRAGE 


