
 
 

 

NIEUWSBRIEF  SEPTEMBER 2020 

 

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, 

door omstandigheden is het ons niet eerder gelukt 

weer een nieuwsbrief uit te geven, maar het 

afgelopen jaar is tot nu toe niet alleen voor ons een 

vreemd jaar geweest. Immers door de corona-

epidemie zag de wereld er in korte tijd heel anders 

uit. Dit laatste betrof ook zeker onze activiteiten die 

lange tijd nagenoeg stil kwamen te liggen. En dat 

was en is natuurlijk erg jammer, maar we troosten 

ons maar met de gedachte dat niet alleen ons dit 

overkomen is.  

 
Wel hebben wij aan een aantal van de door ons 

geplande activiteiten een alternatieve invulling 

kunnen geven. Daarnaast konden wij gelukkig 

weer, hoewel op kleine schaal maar toch, Open 

Dagen houden en af een toe een rondleiding voor 

een kleine groep belangstellenden.  

 

Weliswaar hebben wij hierover ook een en ander 

op onze website geplaatst, maar voor wie dat niet 

konden raadplegen allereerst een korte terugblik. 

Daarnaast ook ander nieuws, nieuws van heel   

uiteenlopende aard. Ondertussen nog een heel 

goed en zoet nieuwjaar toegewenst: Shana Tova 

Oemetoeka namens het bestuur, Ton de Koning, 

Yvar Monasch, Hans Bronwasser en Ronald Kitsz,  

en al onze vrijwilligers!  

 

 

Op 26 en 27 januari was het Lichtmonument bij de 

Dijksynagoge te zien, mooi en symbolisch. Door het 

steeds aan- en uitgaande licht is het net of de 

stenen licht in en uit ademen. Dit symboliseert het 

voortleven van de slachtoffers van de Holocaust. 

Dat hun namen genoemd zullen blijven worden en 

herinnering moge blijven voortbestaan!  

 

 
Dit jaar was het helaas niet mogelijk onze jaarlijkse 

herdenking tijdens Jom Hasjoa in  de Dijksynagoge 

te houden. Dat was zeer spijtig des te meer omdat 

de bevrijding nu 75 jaar geleden was. In samen-

werking met de Israëlische Ambassade zijn echter, 

zonder publiek, op verschillende momenten en 

locaties, opnames gemaakt waarmee een mooi 

digitaal monument gemaakt is, te zien op:  

https://dijksynagoge.nl/jom-hasjoa-2020/  

 

De Dijksynagoge is geen overheidsgebouw. 

Vanwege dit feit, de regels bij het vlaggen en de 

hier genoemde omstandigheden heeft het bestuur 

het gepast gevonden, dit jaar op 4 mei twee 

vlaggen half stok te hangen. Daarmee werd uit- 

HERDENKINGEN 



drukking gegeven aan de verbondenheid met de 

Joodse slachtoffers van de WO II. Moge de 

herinnering aan hen blijvend onderdak  hebben in 

ons gebouw en de verbondenheid met de enige 

Joodse staat ter wereld altijd blijven bestaan.  

 

 

Op 5 mei 1945 hees de pleegzoon van de Joodse 

mw. J. Polak-van Brink (Jet), dhr. A. Venverloo (Ab), 

de Nederlandse vlag bij haar huis, destijds C 562, 

thans Molendijk 198 te Sliedrecht. Ook mw. Polak 

verscheen die dag bij dit huis, tot verrassing van de 

toenmalige buurtbewoners die vermoedden dat zij 

wellicht ook voorgoed ‘verdwenen’ was. Op 5 mei 

2020, precies 75 jaar later, heeft haar kleindochter 

mw. J.J. Groenenboom-Polak, diezelfde vlag weer 

gehesen. Dit in bijzijn van burgemeester Van der 

Borg, mw. N. Boer, voorzitter van het 4/5 mei 

Comité en R. Kitsz van ons bestuur.  Opnamen 

hiervan zijn te zien via een link op de website: 

https://www.youtube.com/watch?v=5S3oT1E-x94  

Hier mw. Coos 

Groenenboom-Polak 

met de foto van haar 

grootmoeder, mw. 

Polak - van de  Brink. 

De vlag met dit 

bijzondere verhaal 

heeft een prominente 

plaats gekregen in de expositieruimte van de 

Dijksynagoge. 

 

 

Gerard Schliegt, geboren voor de WO II, uit een 

Joodse moeder en een Duitse  vader, overleefde 

samen met zijn moeder en tante de oorlog en 

kwam nadien in Nederland 

terecht. Als jonge jongen 

ging hij varen, later had hij 

een baan aan de wal. Vele 

jaren na zijn pensioen ging 

hij op zoek naar zijn Joodse 

wortels. Inmiddels weduwnaar geworden werd hij 

een trouwe bezoeker van de Dijksynagoge, ging 

naar bijeenkomsten van het joods maatschappelijk 

werk en overleed ten slotte op hoge leeftijd. Hij had 

geen kinderen, maar verrast waren wij met zijn 

nalatenschap die zeer welkom was! Moge de 

nagedachtenis aan hem blijven voortbestaan!  

 

Ook wij ontkwamen er niet aan om in deze tijd van 

beperkingen van de moderne techniek gebruik te 

maken om onze cursussen doorgang te laten 

vinden! Dit gold zowel voor de Hebreeuwse les met 

Naomi de Jong als voor de Joodse les met Anneke 

van Dijk. Tijdens de afgelopen zomer waren er zelfs 

‘ontmoetingen’ via de computer mogelijk die 

normaal gesproken niet hadden plaatsgevonden. 

Door de cursisten werd dit enorm gewaardeerd.  

Weliswaar zal de persoonlijke ontmoeting nooit 

door een ontmoeting via het 

scherm vervangen kunnen worden, 

maar een acceptabel en welkom 

alternatief was het wel!  

NALATENSCHAP 

VOORTGANG CURSUSSEN 
TIJDENS SLUITING 



 

Verheugd waren wij over het feit dat het na 

maanden sluiting weer mogelijk was onze Open 

Dagen te hervatten. En geweldig mooi was het dat 

wij onze Open Dagen konden hervatten met een 

mooi persmoment. Namelijk de uitreiking van onze 

nieuwe, speciaal met plaatjes van onze synagoge 

gemaakte kleurboekje. Prachtig dat dit ook in de 

landelijke pers (o.a. het NIW en JONET.NL) 

aandacht gekregen heeft. Het boekje is 

verkrijgbaar voor slechts € 2,50 (zonder verzend-

kosten) en echt de moeite waard! 

Graag verwelkomen wij u op onze OPEN DAGEN: 

        12 en 13 september  / 10 en 11 oktober 

       14 en 15 november / 12 en 13 december   

Openingstijden: 14.00 – 16.00 uur  

 

 In onze vorige nieuwsbrief schreven over het door 

Abel de Jong geschreven boek over de lotgevallen 

van zijn ouders. Opnieuw vragen wij uw aandacht 

voor Abel. Recent bereikte ons namelijk het 

droevige bericht van zijn overlijden. Onderstaand 

bericht hebben wij in de laatste, voor de huidige 

feestdagen uitgebrachte uitgave van het NIW 

(Nieuw Israëlitisch Weekblad) geplaatst.  

 

Abel en Ruth de Jong hebben een zeer belangrijke 

rol gespeeld bij het behoud van de enige 

Dijksynagoge ter wereld die door de dijkversterking 

gesloopt dreigde te worden. In 1994 werd hiertoe 

mede door hen een stichting opgericht. Eind 1997 

werd, dankzij bemiddeling van de gemeente 

Sliedrecht, het eigendom van het pand verworven. 

Onderstaande foto, van de laatste viering van  

Chanoeka in de oude synagoge met in het midden 

Abel en Ruth de Jong, is inmiddels historisch.  

  

DROEVIG BERICHT 

HERVATTING OPEN DAGEN   



 

 

Dit jaar vind het Loofhuttenfeest (Soekot) plaats 

van vrijdagavond 2 oktober tot en met vrijdag-

avond 9 oktober. Ter voorbereiding hiervan zal de 

Loofhut weer opgebouwd worden. Tijdens deze 

periode en ook nog tijdens de Open Dagen van 

oktober speciaal door u op afspraak te bezoeken!  

 

 

Het oude ijzeren raam met Davidsster dat mooi 

geplaatst zou kunnen worden in de Oostelijke gevel 

van ons gebouw hebben wij laten restaureren. Na 

de ontvangst van een offerte is nu een aanvraag 

ingediend bij een lokale stichting om de 

herplaatsing mogelijk te maken. Zou geweldig zijn! 

 

 
  

 

 

Belangstelling voor les in modern Hebreeuws? 

Neemt u dan contact op met Naomi de Jong, zij 

geeft in principe les op donderdagavond. Mail:  

naomdj@hotmail.com Voor de joodse les op 

maandagavond kunt u contact opnemen met 

Anneke van Dijk. Mail: info@avdconsultancy.eu  

 

 

Graag maken wij u deelgenoot van het feit dat wij 

plannen hebben om de toegang aan de voorkant 

van het gebouw en het terras aan de achterzijde op  

te hogen. Indien mogelijk zouden wij ook graag 

beneden aan de nieuwbouw van de achterzijde een 

uitbreiding realiseren zodat onze capaciteit om 

mensen te ontvangen beneden gelijk wordt aan 

boven. Dat zou nieuwe perspectieven voor het 

gebruik van het gebouw bieden! Op dit moment 

worden de plannen en het ontwerp samen met een 

aantal ondernemers uitgewerkt. Daarna zullen wij 

speciaal voor dit doel een informatiemap voor 

potentiële sponsors samenstellen. Wordt vervolgd! 

 

 

Voor actualiteiten en nieuws over activiteiten 

verwijzen wij u graag naar onze 

Website. Verder  delen wij u mee 

dat de Dijksynagoge binnenkort 

ook op Facebook te zien zal zijn!  

 

 

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/reserveren 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!!  

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. 

VERVOLG LESSEN 

CONTACTGEGEVENS e.d. 

SOEKOTH    

UW BIJDRAGE 

HERPLAATSING DAVIDSSTER!  

GROOTSTE PLANNEN!  

TOT SLOT 


