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INLEIDING 
 
In dit jaarverslag wordt een beknopte beschrijving  gegeven van de activiteiten van het 
stichtingsbestuur, en gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Uitgangspunt bij een en ander is 
hetgeen in de statuten vastgelegd is. In verband met de ANBI-status is het door de stichting te 
voeren beleid in een document vastgesteld. Dit is een meerjarenbeleid en dat is in 2018 
opnieuw voor 5 jaar vastgesteld is, derhalve geldend tot en met 2023 en naast de statuten, 
tevens leidend voor het bestuur. 
  
DOELSTELLING 
 
De stichting Synagoge Sliedrecht is op 13 december 1994 is opgericht. Haar statutaire doel is het 
behouden en in stand houden van het synagogegebouw, destijds gelegen aan de Rivierdijk nr. 
35a (thans aan de Rivierdijk 51); een en ander zodat het gebruikt kan worden voor onder meer 
diensten van een joodse gemeente; herinneringscentrum; tentoonstellingsruimte; etc. De 
stichting bestond dit jaar 25 jaar (!) waaraan in een van de nieuwsbrieven aandacht besteed is. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het restaureren en reconstrueren van 
het gebouw; het verzamelen van documenten en archiefstukken die de Joodse bevolking en de 
maatschappelijke deelname betreffen; het organiseren van tentoonstellingen en lezingen; het 
gebruiken van het synagogegebouw als leerhuis en voor onderricht in de Hebreeuwse taal, de 
Joodse cultuur en geschiedenis en gebruiken; het organiseren van andere culturele of religieus 
aanverwante activiteiten; en voorts alle wettige en passende middelen te baat te nemen die 
kunnen leiden tot het gestelde doel. Aldus de statuten. 
 
SAMENSTELLING BESTUUR   
 
Op 1 januari 2019 was de samenstelling van het bestuur: 
 J.W. Bronwasser, algemeen bestuurslid 
  R.J. Kitsz, secretaris, voorzitter  
 A.C. de Koning, penningmeester 
 Y. Monasch, algemeen bestuurslid 
 
ALGEMEEN  
 
Het jaar 2019 is een actief jaar geweest met bijzondere activiteiten. Afgezien van de vaste Open 
Dagen en Rondleidingen op afspraak zijn andere activiteiten geweest, waarmee wij weer in de 
belangstelling stonden. Het verslag geeft een indruk hiervan, meer informatie is op de website 
te vinden en in de nieuwsbrieven die daar ook te vinden zijn.  
 



ACTIVITEITEN  
 
Muziekoptredens hebben we gehad, achtereenvolgens van: 

 het joods koor Beth Jehoeda met een uitgebreid repertoire van joodse liedjes;  
 het Duo NIHZ met hun programma Cheyn, Gabbers en Chajes,  
 en ten slotte in het najaar Lenny Kuhr, met haar vaste begeleiders Reinier Voet en 

Mischa Kool.  
Allemaal succesvolle optredens waarvoor het gebouw zeer geschikt is.  
 
Naomi de Jong gaf Ivrietles en Anneke van Dijk lessen uit de Thora. Opnieuw was er veel 
belangstelling voor de jaarlijkse Jom Hasjoa herdenking, waarbij dit jaar Wolfgang Kotek onze 
special gast was, die ons deelgenoot maakte van zijn indrukwekkende levensverhaal.  
 
Met een speciaal Arrangement hebben we op van verzoek van Christenen voor Israël ook een 
bijzondere dag in en om de synagoge gehad. Na de zomervakantie is de loofhut opgezet, dit jaar 
m.b.v. leerlingen van het Groencollege uit Ottoland! Meerdere groepen zijn ontvangen waarbij 
ook een speciaal Arrangement met (koosjere) lunch en muziek mogelijk was. Ook is er weer 
getrouwd in de synagoge, wat mooie foto’s opleverde. 
 
Dit jaar is een mooi kleurboekje uitgegeven met teksten van Annelies Tanis en illustraties van 
Daan van Oostenbrugge. Een geweldig leuk boekje waarin zowel het exterieur als het interieur 
van onze eigen synagoge zo herkenbaar terugkomt!  Voor het basisonderwijs worden met name 
voor de oudste leerlingen rondleidingen gegeven, nu is er ook iets voor jongere leerlingen 
beschikbaar. Bijzonder verheugd waren we met de gift van een lokale ondernemer die het ons 
mogelijk gemaakt heeft aan alle groepen 3 en 4 van de basisscholen plus het bijzonder 
onderwijs dit boekje aan te bieden, waar we dankbaar voor zijn!  
 
OVERIGE ZAKEN  
 
In 2019 hebben wij een nieuwe vrijwilliger mogen verwelkomen: Marjolein Ippel, die sindsdien 
als secretaresse voor het bestuur actief is. Van de familie van Greuningen ontvingen wij een 
prachtige Chanoekia die een prominente plaats in de synagoge gekregen heeft en uiteraard in 
het najaar gebruikt is tijdens de Chanoekaviering. Droevig was het bericht van overlijden van 
sinds jaren een van onze vaste bezoekers Gerard Schlicht. Aangenaam verrast waren we me het 
bericht van notaris Van Ringelensteijn over de nalatenschap die wij mochten ontvangen. 
 
TOT SLOT  
 
Vermeldenswaardig was ook dit jaar de inzet van onze trouwe vrijwilligers die zich belangeloos 
voor de Dijksynagoge hebben ingezet. Ze gaven rondleidingen, ontvingen bezoekers tijdens 
Open Dagen, zorgden voor de koffie en thee bij allerlei activiteiten, hielden de tuin bij en 
maakten het gebouw schoon, waarvoor alle waardering!!  
 
Het bestuur 


