
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 
Chanoeka sameach! 

Wanneer u deze nieuwsbrief leest heeft u wellicht 

nog gepland aan het Chanoekafeest deel te nemen. 

Is dat niet (meer) het geval dan is het toch mooi te 

bedenken dat het meer is dan een soort koosjer 

alternatief voor Kerst. Chanoeka betekent 

inwijding en is een feest dat acht dagen duurt. Dit 

heeft te maken met het wonder van Chanoeka. 

Voor het her-inwijden van de tempel was het nodig 

om de menora te laten branden. Hier was koosjere 

olie voor nodig maar daarvan was maar een heel 

klein kruikje met olie voor hooguit 1 dag gevonden. 

Het wonder was dat de menora acht dagen bleef 

branden, precies de tijd die nodig was om nieuwe 

olie te maken. Vandaag de dag staat het niet alleen 

symbool voor de herinwijding van de tempel in 164 

v.Chr. maar ook voor de Joodse strijd voor 

onafhankelijkheid en vrijheid om Joods te zijn. Dit 

maakt de betekenis van 

Chanoeka tijdloos. 

Immers altijd en overal 

kan onze vrijheid en 

onafhankelijkheid in 

het geding zijn. Op 12 oktober jl. trad het muzikale 

trio TORNA TANGO op in de Dijksynagoge. Liederen 

werden in het Spaans van Argentinië gezongen 

door Marlies Gadellaa, met muziek van Jan-Willem 

Dubbeldam en Dick Hermsen. De Argentijnse tango 

heeft zijn oorsprong rond 1880. De immigratie naar 

Buenos Aires van onder andere Europeanen op 

weg naar een “gouden toekomst”, was zo massaal 

dat er al snel niet genoeg plek was voor iedereen. 

De meeste immigranten (vooral mannen op zoek 

naar het geluk) kwamen, samen met Argentijnen 

van het platteland terecht in zogenaamde 

conventillos (huurkazernes). Muzikale invloeden 

zijn er vanuit  West en Oost Europa, waaronder 

Klezmer en dat was te merken. Ten gehore 

gebracht werden liederen van verlangen, van 

romantiek en van heimwee. Een bijzonder geslaagd 

optreden!           

De nacht van 9 op 10 november 

1938 is in de geschiedenis 

bekend geworden als de nacht 

van het gebroken glas: de 

Kristallnacht. Tijdens deze 

nacht werden in Duitsland, 

door  een door nazi’s georganiseerd pogrom Joden 

en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 

synagogen in brand gestoken en ongeveer 7500 

winkels en bedrijven van Joden vernield. Ook 

Joodse scholen, zieken-

huizen en begraaf-

plaatsen moesten het 

ontgelden. Op woensdag 9 

november jl. trad in de Dijksynagoge het TRIO 

WILDE EEND op. Met hun uitvoering van De 

POPPENSPELER VAN WARSCHAU werd de waanzin 

van naziterreur op een beeldende en ontroerende 

wijze, met momenten van humor, herdacht. 

       



Gottfrid van Eck, Tessa Zoutendijk en Juul Beerda 

maakten met hun optreden veel indruk op het 

aanwezige publiek. 

Op vrijdagavond 9 december jl. waren namens het 

bestuur Ronald en Marjolein aanwezig bij de 

jubileumavond van Stichting De Kaai uit Sliedrecht. 

Samen met vele andere lokale organisaties 

mochten ook wij een bedrag van € 2.500 in 

ontvangst nemen, voor de Dijksynagoge! Stichting 

De Kaai: BEDANKT! 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u op 

onze activiteiten voor het komende voorjaar te 

attenderen. Maar LET OP (!), soms verandert er wel 

eens wat, dus raadpleeg ook altijd even onze 

website: www.dijksynagoge.nl 

Ton de Koning, Yvar Monasch, Marjolein Ippel en 

Ronald Kitsz, bestuur stichting Dijksynagoge 

 

 

 

Dit jaar is het Chanoeka van zondagavond 18 tot en 

met maandagavond 26 december. Op woensdag-

avond 21 december a.s. (in tegenstelling tot de 

eerdere aankondiging van donderdag 22 

december) zal in de Dijksynagoge weer de jaarlijkse 

Chanoekaviering plaatsvinden. Dit jaar samen met 

de leden van het joodse koor Al Naharot, Het zal 

een avond zijn met verhalen, zingen en eten, maar 

vanzelfsprekend ook met het 

aansteken van de eigen door de 

bezoekers meegebrachte 

Chanoekia. Van harte welkom! 

Deelnemers aan de Joodse les met Anneke van Dijk 

hebben wij gevraagd waarom ze deze lessen 

zouden willen aanbevelen. PAUL: lernen is Joods 

leren en weten dat je nooit uitgeleerd raakt. 

RONALD: de Tora, Tenach en Talmoed blijven mij 

lessen leren voor en over mezelf. Doe mee! 

MARIAN: leren luisteren naar de Tenach en naar 

elkaar. JAN: Kennismaken met de wereld van het 

Jodendom. ANNEKE: Samen de schatten in Tora, 

Tanach, Talmoed e. a. grote werken ontdekken 

 
De lessen vinden plaats op maandagavond van 

19.30 – 21.00 uur in de Dijksynagoge, de data voor 

het komende halfjaar zijn: 16 en 30 januari / 13 en 

27 februari / 13 en 27 maart / 12 en 24 april / 8 en 

22 mei / 5 en 19 juni. U bent van harte welkom om 

een keer vrijblijvend aan te schuiven. Neemt u dan 

contact op met Anneke van Dijk, waar u uiteraard 

ook met uw vragen terecht kunt. Kosten: € 10,-- per 

les. Anneke van Dijk: info@avdconsultancy.eu  

 

 

We hebben er al eerder over geschreven: het 

structureel ophogen en daarmee herstellen van het 

talud rondom de synagoge: de relatief jonge terp 

die na de dijkverzwaring immers flink gezakt is. 

Behalve dat hebben we ook het plan om ter hoogte 

van het onderhuis een aanbouw te realiseren zodat 

onze capaciteit om 

gasten te ontvangen 

beneden minstens 

zo groot wordt als 

boven. Daarmee  

HERSTEL- EN BOUWPLANNEN 

CHANOEKA: WOENSDAG 21 
DECEMBER: 19.30 UUR  

http://www.dijksynagoge.nl/
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krijgen we bovendien meer expositie- én meer 

ruimte voor lessen, zou dat niet geweldig zijn? We 

houden u op de hoogte!  

 

 

Het Ivrietkoor “Al Naharot” (‘bij de 

rivieren‘) repeteert elke dinsdag, van september 

tot en met mei, van 20.00 tot 22.00 uur in de 

Dijksynagoge. Belangstellenden kunnen altijd een 

avondje meezingen. Er zijn gastenmappen ter 

beschikking  om mee te doen. Het koor zingt veelal 

vierstemmig waarbij u, afhankelijk van uw eigen 

stempartij, ingedeeld zal worden bij de sopranen, 

alten, tenoren of bassen. Men zingt voornamelijk 

hoopvolle Israëlische liederen in het Ivriet (modern 

Hebreeuws) en soms Jiddisch of enkele psalmen. 

Het repertoire groeit daarbij gestaag. De 

begeleiding van het koor is in handen van dirigent 

Doron Peper. Enkel keren per jaar is er 

een uitvoering (zie ook verderop in deze nieuws- 

brief). Iedereen die belangstelling heeft voor deze  

muziek is welkom om mee te komen zingen! Info: 

ivrietkoor@alnaharot.nl 

 

 

     

Klezbez is een band van 6 vrienden en vriendinnen 

die uit pure liefhebberij optreden. Zij doen dit al 

jaren met veel plezier maar ook met veel 

toewijding en professionaliteit! Op hun repertoire 

Op hun repertoire staat wereldmuziek waaronder 

Oost Europese en Jiddische klezmermuziek. jaren 

met veel plezier maar ook met veel toewijding en 

professionaliteit!   

 
Men speelt vrolijke en weemoedige melodieën, 

elementen die het leven van ieder van ons in zich 

draagt. De band bestaat uit: Ben van de Berg 

(accordeonist) Elle Corbeth (violiste),  Hanneke Ris 

(klarinettiste), Arie de Bruin (gitarist en zanger), 

Rene de Bruin (contrabassist) en Helene 

Dongelmans (zangeres). Graag verwelkomen wij u 

bij hun geweldige optreden! Prijs: € 15,--. Vooraf 

reserveren kan via: info@dijksynagoge.nl  

 

 

Al weer heel wat jaren geeft Naomi de Jong les in 

modern Hebreeuws: Ivriet. Voor gevorderden is er 

nog plaats om aan te schuiven. De lessen vinden 

plaats op donderdagavond. Lesduur: 1 uur. Voor  

beginners staat er binnenkort een online cursus. 

Voor meer informatie neem contact op met Naomi 

zelf. Haar mailadres is: naomdj@hotmail.com  

 

 

 

De 27e van de Joodse maand Nisan is de dag van de 

herdenking van de Sjoa, de vernietiging van de zes 

MODERN HEBREEUWS: IVRIET 

   

KOORREPETITIES: AL NAHAROT 

OPTREDEN: KLEZBEZ:  

ZATERDAG 11 MAART: 20.00 UUR  
JOM HASJOA: MAANDAG 17 

APRIL 20.00 UUR 

mailto:ivrietkoor@alnaharot.nl
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miljoen Europese Joden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. De Joodse herdenking van 

slachtoffers van de Jodenvervolging tijdens die 

oorlog én de 

herdenking van 

de opstand van 

het Getto van 

Warschau. U 

bent welkom dit 

met ons in de Dijksynagoge te herdenken, met een 

persoonlijk getuigenis, het oplezen van de namen 

opdat hun nagedachtenis niet verloren gaat. Met 

muzikale omlijsting.  

 

     

 

Opnieuw hebben wij een joods koor bereid 

gevonden voor ons een zondagmiddagoptreden te 

verzorgen en eerlijk gezegd was dat niet zo 

moeilijk! Al Naharot oefent tegenwoordig immers 

in de Dijksynagoge!  Dan is het hartstikke mooi een 

keer te komen kijken en luisteren en misschien 

zelfs stiekem te overwegen je bij het koor aan te 

sluiten. Van harte welkom, toegang: gratis! 

 

 

De Open Dagen voor het komende halfjaar zijn:   

14 en 15 januari / 11 en 12 februari / 11 en 12  

maart / 8 en 9 april  / 13 en 14 mei / 10 en 11 juni.  

Van harte welkom 

tussen 14.00 – 16.00 uur  

om rond de kijken in de 

synagoge boven en onze 

ruimte beneden voor de 

expositie. Vrijwilligers en 

koffie/thee staan voor u 

klaar, kinderen welkom!  

 

 

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 

 

OPEN DAGEN 

CONTACTGEGEVENS e.d. 

 

MATINEEVOORSTELLING MET AL 

NAHAROT: ZONDAG 23 APRIL 14.00 UUR 
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