
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2022 
Veel te melden en dat is goed nieuws! 

 

Eerder dit jaar zijn we weer met de Open Dagen 

gestart en hoewel dit niet zo veel bezoekers meer 

oplevert dan in onze eerste jaren na de herbouw, 

zijn er altijd interessante ontmoetingen, waar we 

bovendien dan ook tijd genoeg voor hebben.  

 

De cursussen joodse les en Ivriet konden gelukkig 

weer in de synagoge plaatsvinden. Voor de zomer 

hebben wij als gastspreker rabbijn Shmuel Katz in 

ons midden gehad, die ondanks de warmte van die 

dag met een goede opkomst en ook een  oplettend 

publiek geconfronteerd werd. 

 
 

Zijn spreekbeurt ging over de Joodse feesten en de 

jaargetijden, over het volk Israël en het land, én de 

onderlinge relatie daarvan. Hij begon echter te 

vertellen dat wat de Eeuwige bedacht heeft, veel 

ingenieuzer is dan de knapste dokters kunnen 

doen. Hij zei dat God de mens geschapen heeft om 

Hem tot vreugde te zijn en verder dat een vonkje 

spiritualiteit tussen God en de mens meer vreugde 

geeft dan wat ook ter wereld. 

Voor het najaar staan weer een aantal activiteiten 

gepland die beslist de moeite waard zijn, dus pak 

uw agenda er alvast maar bij!  

Het bestuur: Ton de Koning, Yvar Monasch, 

Marjolein Ippel en Ronald Kitsz 

 

 

Al weer heel seizoenen achter elkaar vinden er in 

de Dijksynagoge Joodse lessen plaats, waar de 

Parasja van de week (Thoradeel) besproken wordt.  

 
 

Vaak in combinatie met de actualiteit van de dag en 

wat de Thora ons daarover leert en daarmee 

dichtbij ons komt te staan. Onder bezielende 

leiding van Anneke van Dijk kan alles besproken en 

gevraagd worden. De data voor het najaar zijn: 

 5 en 19 september 

3 en 17 oktober  

31 okt en 14 november  

28 november en 12 december 

 

De lessen vinden plaats op maandagavond van 

19.30 – 21.00 uur in de Dijksynagoge. Wilt u 

aanschuiven? Neem contact op met Anneke waar u  

uiteraard ook met uw vragen terecht kunt.  

Kosten: € 10,-- per les. Het mailadres van Anneke  

LEERHUIS DIJKSYNAGOGE 



van Dijk is: info@avdconsultancy.eu  

 

     

Het leren van Ivriet (modern Hebreeuws) is soms 

best moeilijk maar per saldo wel heel erg leuk! Zelfs 

met een taal nauwelijks verwant aan die van ons is 

er toch herkenning. Herkenning in woorden,  bijv.  

het Jiddisch (de taal van oost Europese Joden) 

waarvan in onze taal veel leenwoorden  gebruikt 

worden. Maar met Naomi de Jong is het ook  

 
nog een (bijna) wekelijks feestje door de wijze 

waarop ze haar leerlingen meeneemt in de lessen. 

De lessen vinden plaats op donderdagavond. Er is 

nog ruimte voor gevorderden. Lesduur: 1,5 uur. 

Voor meer informatie neem contact op met Naomi 

zelf. Haar mailadres is: naomdj@hotmail.com    

 

 

 

De 36e editie van de jaarlijkse en landelijke Open 

Monumentdagen vindt zoals altijd weer plaats in 

het tweede weekend van september. De Open 

Monumentendagen worden georganiseerd door 

Nederland Monumentenland in samenwerking 

met lokale comités door het hele land. Duizenden 

monumenten in ons land openen dan gratis hun 

deuren voor het publiek. Met dit evenement hopen 

zij de aandacht te vergroten voor wat ons land aan 

cultureel erfgoed, en dan in het bijzonder haar 

  
monumenten, rijk is. U bent VAN HARTE WELKOM 

in de Dijksynagoge: zaterdag  van 10.00 – 16.00 uur 

en zondag van 14.00 – 16.00 uur! 

 

 

De Open Dagen zijn gepland in het tweede 

weekend van elke maand. Voor september valt dat 

samen met de Open Monumentendagen (10e en 

11e   sept.) De overige Open Dagen van 2022 zijn:  

• 8 en 9 oktober  

• 12 en 13 november 

• 10 en 11 december  

 
Van harte welkom tussen 14.00 – 16.00 uur  om 

rond de kijken in de synagoge boven en onze 

expositieruimte beneden. Onze vrijwilligers en de 

koffie en thee staan voor u klaar, kinderen welkom!  

 

 

Een 19e eeuws rabbijn merkte ooit op dat vreugde 

het resultaat is van heiligheid. Vier dagen na Jom 

Kippoer barst Soekot los, het zeven dagen durende 

feest met al zijn vrolijkheid en blijdschap. Een wel-

kom contrast met de ernst en geestelijke reiniging 

van de Hoge Feestdagen. Dit jaar is het  Soekot  

SOEKOT 9 – 16 OKTOBER 2022  

IVRIET MET NAOMI DE JONG  

  

OPEN DAGEN 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2022  

10 EN 11 SEPTEMBER 
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(Loofhuttenfeest) van zondagavond 9 tot zondag-

avond 16 oktober. U kunt onze Soeka bezoeken én 

bewonderen, ook al tijdens de Open Dagen die 

eraan vooraf gaan, op 8 en 9 oktober. In onze Soeka 

zult u mooie plaatjes aantreffen en kunt u een idee 

krijgen van hoe het kan zijn om in goede en slechte 

tijden, tijd door te brengen 

onder sterrenhemel en de 

geschiedenis te herinneren 

van de tocht in de woestijn. 

Uiteraard hebben wij dan 

een Loelav compleet met 

geïmporteerde etrog, een 

prachtige gele vrucht die 

geweldig heerlijk ruikt. 

Hoewel de kans klein is, achten wij het niet 

helemaal uitgesloten dat de etrogstruik in onze 

Bijbelse plantentuin ooit zelf vrucht zal dragen. Zou 

dat niet geweldig zijn? In elk geval VAN HARTE 

WELKOM in onze Soeka in oktober van dit jaar! 

 

 

 

Als stichting Dijksynagoge zijn wij langzamerhand 

een bekend podium voor allerlei artiesten 

geworden. In oktober verwelkomen wij graag het 

driemanschap, bestaande uit Marlies Gadella, 

zangeres, Jan-Willem Dubbeldam, gitarist en Dick 

Hermsen, gitarist, maar ook accordeonist! Al jaren 

treden zij op in grote en kleine zalen. Bij ons waren 

zij in 2020 al geboekt maar dat kon door de 

overheidsmaatregelen niet doorgaan. Daarom 

nodigen wij u nu van harte uit voor hun optreden. 

Dit zal een muzikaal feestje worden in een mooie 

entourage met prima akoestiek in de Dijksynagoge 

van Sliedrecht. De toegang bedraagt € 15,-- waar-  

voor u het niet hoeft te laten! Komt u ook muzikaal 

met ons meegenieten in onze mooie sjoel? 

Reserveren kan via: info@dijksynagoge.nl  

 

 

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in 

heel Duitsland Joden aangevallen, 1400 synagogen 

en 7500 winkels van Joden werden in brand 

gestoken en panden van Joodse eigenaren vernield 

en geplunderd. Ook Joodse huizen, scholen en zelfs 

ziekenhuizen en begraafplaatsen moesten het 

ontgelden. Daarbij werd het de brandweer 

verboden om branden te blussen. Er sneuvelde 

enorm veel glas reden waarom deze nacht de nacht 

van het gebroken glas, ook wel  de Kristallnacht 

genoemd wordt. De propagandaminister van de 

Nazipartij Joseph Goebbels wordt als het brein 

achter deze dramatische nacht gezien. Eerder 

waren de Duitsers opgehitst tegen de Joden die de 

schuld kregen van alles wat er mis was in het land  

GRANDIOOS OPTREDEN: WERELDMUZIEK 
WOENSDAG 12 OKTOBER: 20.00 UUR 

KRISTALLNACHT 
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en de onrust die reeds in de samenleving bestond 

een levensgevaarlijke antisemitische wending gaf. 

Nog altijd blijft het oppassen geblazen, want de 

geschiedenis heeft geleerd dat de gemiddelde 

mens gevoelig is en blijft voor ophitserij hoe on-

voorstelbaar ver dit ook weg lijkt van onze 

beschaving. Het is een geschiedenis die daarom 

herdacht moet worden omdat lessen uit de 

geschiedenis nu gemakkelijk vergeten worden.  

 

 

 

De poppenspeler van Warschau is een ontroerend 

verhaal over hoe de hoop levend blijft in tijden van 

oorlog en chaos. Dit verhaal, met muzikale 

omlijsting wordt voor ons gespeeld in de 

Dijksynagoge door het trio Wilde Eend onder 

leiding van Gottfrid van Eck.   

 

Het verhaal in het kort. In 1939 vielen de Duitsers 

Polen en begon de Tweede Wereldoorlog. Een 

tienerjongen probeert te overleven in het getto van 

Warschau. In een oude jas van zijn opa, vol met 

verborgen zakken, vindt hij enkele handpoppen. 

Samen met zijn nichtje brengt hij die tot leven. Met  

zijn poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op,  maar 

ook verslagen buren en wanhopige familieleden. 

De poppenspeler biedt niet alleen afleiding, maar 

ook troost, totdat de jongen op een dag staande 

wordt gehouden door een Duitse soldaat …. Graag 

zien wij u bij deze unieke uitvoering, welbewust 

gepland op dag dat de Kristallnacht herdacht 

wordt! Kaarten kosten per persoon: € 15,--, 

reserveren kan via: info@dijksynagoge.nl   

 

 

 

Het is nog lang niet zo ver, maar onze agenda’s 

gaan tegenwoordig ver en iets plannen doen we 

lang vooruit. Dus zet het alvast in de agenda en 

wees welkom op onze Chanoekaviering, uiteraard 

met verhalen, muziek en natuurlijk wat lekkers! 

 

 

Voorzitter: Ronald Kitsz, tel: 06 – 109 78 191 / 

Secretaris: Marjolein Ippel, tel: 06 -  812 46 569  

info@dijksynagoge.nl  /  www.dijksynagoge.nl    

Bezoekadres:  Rivierdijk 51, 3361 AD, SLIEDRECHT 

Rondleidingen/afspraken/reserveren huwelijken: 

Mw. Marjolein Ippel: tel: 0184 – 412 937 / mail: 

rondleidingen@dijksynagoge.nl      

 

 

Voor onze vaste financiële lasten, ons onderhoud, 

maar ook noodzakelijk groot onderhoud doen wij 

vriendelijk doch dringend een beroep op u. Kunt ons 

helpen, dan graag! Wij zijn blij met elk bedrag, 

groot of klein, alles voor de instandhouding van de 

Dijksynagoge, bij voorbaat hartelijk dank!!  

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   

UW BIJDRAGE 

 

CONTACTGEGEVENS e.d. 

 

DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU 
WOENSDAG 9 NOVEMBER: 20.00 UUR 

ALVAST VOOR IN DE AGENDA  

DONDERDAG 22 DECEMBER 20.00 UUR 
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