PESACH / 70 JAAR NA DE BEVRIJDING
Op Pesach worden jaarlijks de bevrijding uit de
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slavernij en de Uittocht uit Egypte gevierd en
herdacht. Zeshonderdduizend mannen met hun

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden,

vrouwen,

kinderen

en

vee

trokken

onder

goddelijke bescherming de woestijn in. Deze
Uit de pers, op de website of van ons persoonlijk

grootse gebeurtenis is het feitelijke begin van het

heeft u kunnen vernemen dat het spannende jaar

Joodse volk, ruim 3300 jaar geleden, zoals

goed afgelopen is. We zijn U daar allemaal zeer

beschreven in het boek Sjemot/Exodus. Pesach

dankbaar voor! In ons eindgesprek met de bank

wordt ook wel genoemd, Zeman Cherotenoe, tijd

konden wij tot een afspraak over de algehele

van onze bevrijding. Vrijheid is een fundamenteel

aflossing komen. Dit was mogelijk doordat een

mensenrecht. Wanneer een mens in vrijheid leeft,

drietal ondernemers ons met een renteloze lening

in woord en gebaar, kan men pas geheel tot

te hulp kwamen. De bank gaf ons bovendien de

ontplooiing komen. Dit jaar is het 70 jaar geleden

rente van het afgelopen jaar terug! Echt geweldig!

sinds Nederland werd bevrijd van het juk van de
nazi’s. Vele jaren geleden bezocht ons gezin de
stranden in Normandië, waar op 6 juni 1944 de
invasie van de geallieerden begon. We bezochten
ook de immens grote Amerikaanse begraafplaats.
Rijen van witte, marmeren kruisen staan daar
opgesteld als stramme soldaten, met her en der
een Magn David. We legden steentjes op de Joodse
graven en waren enorm onder de indruk; al die
jonge mannen die hun leven gaven voor

We zijn gered en hebben weer tijd om met andere
zaken bezig te zijn en nieuwe plannen te maken. In
deze brief korte berichten. Daarbij iets over de
bezinning over onze positie en rol in de regio. We
staan stil bij het feit dat het 70 jaar geleden is dat
er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

onze

Om de herinnering levend houden aan wat nooit

vrijheid. Het leven gaat door en dat is goed, maar

vergeten mag worden.

het is ook zinvol om zo nu en dan stil te staan en te
herdenken, want: “Vergeten leidt tot ballingschap,

Het bestuur,

gedenken is het geheim van verlossing”, aldus Ba’al

Ronald Kitsz, Ton de Koning en Yvar Monasch,

Shem Tov. Sarah de Koning

PLAATS EN ROL IN DE REGIO

eenduidig te formuleren valt of slechts één
denkrichting kent. Dus laten we dat dan maar in de

Recentelijk spraken wij, bestuur en rondleiders,

breedste zin van het woord opvatten. Gedachtegoed

over de plaats en rol van de Dijksynagoge. Als

dat de joodse geschiedenis raakt, en onder andere

cultureel erfgoed hebben wij een bekende en

gaat over religie en cultuur. Gedachtegoed met een

erkende plaats in de regio verworven. Met onze

rijk verleden, dat het heden en de toekomst kan

expositie bieden wij onderdak aan de herinnering aan

verrijken en daarom aandacht verdient.

het Joodse leven in het algemeen en dat van de lokale
Joodse inwoners in het bijzonder.

DE HONGER STILLEN VAN DE
VRIJETIJDSCONSUMENT?
We voelen er niet voor een attractie met
elektronische snufjes te worden, maar hebben wel de
ambitie professioneel te zijn in de dingen die we
doen. Daarbij zien wij wel de noodzaak om onze
boodschap in woorden en beelden van de eigen tijd
te brengen om aansluiting te houden bij de beleving
van de eigentijdse bezoeker, jong en oud. Vanuit de

Snel na de heringebruikname zijn wij trouwlocatie

erfenis die wij koesteren kunnen we een bijdrage

geworden. Met de voorlichting aan scholieren

leveren aan momenten van herinnering alsook

leveren wij een bescheiden maar serieuze bijdrage

middels voorlichting aan de (multiculturele) lokale en

aan hun maatschappelijke vorming. Maar de

regionale samenleving. Uit onze (betrokkenheid bij)

Dijksynagoge is meer dan een museum. Het is een

activiteiten, verderop in deze nieuwsbrief genoemd,

gewijde synagoge, waarmee het een huis van gebed,

blijkt dit heel concreet.

huis samenkomst en leerhuis blijft.

DINSDAG 17 MAART OM 20.00 UUR
LEZING OVER ISRAEL, LAND EN VOLK
STATUTAIRE DOEL
Inmiddels zijn wij al heel wat keer decor geweest voor
Ons statutaire doel is: het behouden en in stand

allerlei lezingen. Graag nodigen wij u uit voor een

houden van het synagogegebouw: een en ander zodat

nieuwe lezing. Onze spreker is drs. Piet den Breejen,

het gebruikt kan worden voor onder meer de diensten

komt uit Hardinxveld-Giessendam en was leerkracht

van een Joodse gemeente; herinnerings-ruimte,

aan de Lage Waard in Papendrecht. Het belooft een

tentoonstellingsruimte, plaats van samen-komst, etc.

boeiende avond waarbij de spreker ons mee neemt in

Er is geen reden deze doelstelling te herzien hoewel

de geschiedenis van het land en volk. Van harte

deze praktisch wellicht wat anders geformuleerd kan

welkom! Kosten: vrijwillige bijdrage.

worden. Bijvoorbeeld: een Stichting tot bevordering
van de instandhouding van de joodse erfenis en het
joods gedachtegoed. Het punt is echter wel dat dit
gedachtegoed niet zomaar

DONDERDAG 16 APRIL 20.00 uur
JOM HASJOA HERDENKING

zijn vereerd hiervoor uitgenodigd te zijn. Samen met
andere organisaties en burgers herinneren wij

Herinnering aan Joods leven is ook herinnering aan de
vroegtijdige dood van vele Joodse Nederlanders. Een
herinnering waaraan wij dit jaar op bijzonder wijze

daarmee lokale slachtoffers van de WO II.

EXPOSITIE SLIEDRECHTS MUSEUM
6 APRIL – 17 MEI 2015

aandacht willen besteden. Graag nodigen wij u
daarom uit om onze bijzondere herdenking bij te

Dit jaar zal het Sliedrechtse Museum een expositie

wonen. Op plechtige wijze zullen wij de voormalig

organiseren over de oorlogstijd. Aan onze stichting

joodse inwoners van Sliedrecht en Hardinxveld-

is gevraagd hieraan medewerking te verlenen door

Giessendam herdenken. Maar deze keer hebben wij

een aantal zaken in bruikleen ter beschikking te

een bijzondere gast: Josua Ossendrijver (1943).

stellen. Graag werken wij daaraan mee.

Een Nederlands joodse man, die de oorlog overleefde
en een bijzonder levensverhaal heeft. Hij groeide op

Het Museum is gevestigd aan de Kerkbuurt 99-101

zonder zijn identiteit te kennen. Een identiteit die

te Sliedrecht (3361 BD) en uiteraard ook te

geheim gehouden was om zijn leven te redden. Zijn

bezoeken voor andere interessante zaken. De

verhaal heeft ons hart geraakt. U bent van harte

openingstijden zijn: elke woensdag en zaterdag van

welkom om met ons te herdenken en het verhaal van

14.00 – 17.00 uur.

Josua te horen. Wij verzekeren u dat het uw hart ook

BEVRIJDINGSLOOP

raken zal.

KRANSLEGGING: 4 MEI 20.00 UUR MONUMENT
SLIEDRECHT, REMBRANDTLAAN / STATIONSWEG

Dit jaar zal er vanuit heel veel gemeentes in ons
land een bevrijdingsloop georganiseerd worden. Zij
zullen allemaal starten in Wageningen waar 70 jaar

Op 4 mei 2015 zal er door het bestuur een krans

geleden voor Nederland formeel een einde aan de

gelegd worden bij het monument in Sliedrecht. Wij

Tweede Wereldoorlog kwam. De groep lopers uit
Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam zullen op 5
mei ca. 9.00 uur in de Dijksynagoge als gasten
aankomen, waarbij u welkom bent!

SLIEDRECHTS FOTOARCHIEF

druk, maar in de toekomst moeten we nog steeds
onze schulden aflossen. Er staat nog een restschuld

In het Sliedrechtse fotoarchief vonden wij een
mooie, historisch foto. Een plaatje vermoedelijk uit
de jaren zestig van de vorige eeuw, met rechts

van ongeveer 35.000 euro. We gaan ons de
komende jaren inzetten om dit probleem op te
lossen en een buffer op te bouwen voor de
toekomst. Het gebouw aan de Rivierdijk staat er nu
11 jaar (na de herbouw). Door de financiële
problemen is er achterstallig onderhoud ontstaan,
tevens dient de terp weer te worden opgehoogd.
NL96 RABO 0399 3065 87
Naam: STICHTING SYNAGOGE SLIEDRECHT

de synagoge, op dat moment opslagplaats van

U die ons een warm hart toedraagt willen wij

groenteboer Den Bok, die elders in Sliedrecht zijn

daarom vragen financieel bij te dragen en ons te

winkel had. Nog van lang voor de dijkversterking.

blijven steunen met uw bijdrage. Zo kunnen we
met elkaar de Dijksynagoge in leven houden voor

DINSDAG 23 JUNI om 20.00 UUR
LEZING: JOODSE VOORWERPEN

de komende generaties.
Penningmeester:

In ons bezit zijn een aantal gebruiksvoorwerpen en
andere goederen waarover bijzondere verhalen te
vertellen zijn. Alleen de geschiedenis van het gebed
voor het Koningshuis is al een verhaal apart. Maar
wist u ook dat de ramshoorn niet slechts bij Hoge

A.C. de Koning
acdekoning@yahoo.com
tel: 06 – 225 26 405
CONTACT:

Secretariaat: Dhr. R.J. Kitsz
Rondo 132, 3363 LB Sliedrecht
Tel: 0184 – 419 408 / 06 – 109 78 191
E-mail: info@dijksynagoge.nl
Internet: www.dijksynagoge.nl
Bezoekadres: Rivierdijk 51, 3361 AD, SLIEDRECHT

Feestdagen gebruikt werd, maar zelfs meer dan 70
maal in de Tenach wordt genoemd? Over deze zaken
zal onze voorzitter Ronald Kitsz een lezing houden.

VAN DE PENNINGMEESTER
Zoals u reeds eerder in deze Nieuwsbrief gelezen

Rondleidingen/afspraken:
Mw. G. Zijlstra, tel: : 0184 – 411 527
Mail: gj-zijlstra@hetnet.nl
INFO JOODSE GEMEENTE

heeft, hebben wij in 2014 als Dijksynagoge
financieel grote stappen gemaakt. Met hulp van
drie ondernemers zijn we verlost van de rente

Ton en Sarah de Koning
telefoon: 010 - 236 34 02
e-mail: ajdekoning@yahoo.com

