NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015
Beste donateurs, vrienden en belangstellenden,
Er is weer veel gebeurd en daarom weer een
nieuwsbrief met vele korte berichtjes, zoals u
inmiddels van ons gewend bent. Wie de website
regelmatig bekijkt zal een aantal zaken al gelezen
hebben, maar de actualiteitswaarde is er niet
minder om. In de eerste plaats melden wij dat de
synagoge een verfbeurt heeft gehad. Dat was nodig
ook en daar zijn wij dan erg blij mee.

STOLPERSTEINE - STRUIKELSTENEN
In de 2e Wereldoorlog zijn zeker 30 Sliedrechtse
inwoners omgekomen in Duitse gevangenschap,
waaronder vier Joodse families. Ook één
Sliedrechtse mevrouw die onderdak verleende aan
Joden, keerde nooit meer terug, evenals elf van de
Merwedegijzelaars die opgepakt werden tijdens de
razzia van 16 mei 1944. Voor hen zullen
Stolpersteine,“struikelstenen” worden geplaatst.
Dit project werd in het leven geroepen door Gunter
Demnig, Duits kunstenaar, als herinneringstekens
voor alle slachtoffers van het nationaal socialisme.
Het heeft de voorkeur dat velen een beetje
bijdragen zodat velen ‘mede-eigenaar’ worden van
het initiatief. Met dank aan degenen die zich
hiervoor inzetten: Gerrit Venis, Anja van de Starre,
Wim van den Heerik en Maria Stam! Doet u mee?
Info: www.facebook.com/struikelstenensliedrecht
CURSUS MODERN HEBREEUWS

Er zijn diverse lezingen en andere activiteiten
geweest, nieuwe staan gepland.

Naomi de Jong start in februari 2016 weer met een
nieuwe cursus Ivriet voor beginners. Enige
voorkennis is gemakkelijk maar niet noodzakelijk.

OPEN MONUMENTENDAGEN EN
ZOMERACTIVITEITEN EEN SUCCES
Voor het eerst dit jaar organiseerden wij
activiteiten tijdens de zomervakantie en Open
Monumentendagen. Jong en oud konden zich
vermaken. In de synagoge werden lezingen
gegeven en in het onderhuis kon op speelse wijze
kennis gemaakt worden met Hebreeuws. Kinderen
konden knutselen en uiteraard was ook de
expositieruimte en tuin te bezichtigingen. De
opkomst was wisselend, maar al met al boven
verwachting.

Naomi geeft les aan de hand van de lesmethode
welke immigranten in Israël ook volgen. Een
beproefde methode, welke uiteraard wel enig
huiswerk met zich meebrengt. Er wordt gestart met
12 lessen op donderdagavond in de Dijksynagoge,
Rivierdijk 51 te Sliedrecht. Voor een betaalbare
prijs krijgt u gedegen les in een goed sfeer met
passende verhalen over cultuur en land. Wellicht
iets voor u als voorbereiding van een reis naar Israël
of hernieuwde kennismaking met de taal? Heeft u
belangstelling, neemt u zelf contact op met Naomi
de Jong: naomdj@hotmail.com

OPROEP: OPPASSEN OP HUIS IN ISRAEL
Ruth en Abel de Jong wonen in Peqi’in, in Noord
Galilea. Peqi’in is een intrigerend en pittoresk
dorpje in Israël waar de moderne ontwikkeling veel
van de oude huisjes en steegjes nog niet heeft
beïnvloed. Een plaats waar de tijd stil lijkt te
hebben gestaan. Een dorp waar Druzen, Joden en
Christen-Arabieren, al eeuwen samenwonen. Ruth
en Abel de Jong zoeken, in verband met hun
voorgenomen verblijf in Nederland, voor de maand
december 2015 en begin januari 2016 oppas voor
hun huis, tuin, kippen en poes.

muziek? Wilt u deze aan ons schenken? Dan zijn wij
u daar zeer erkentelijk voor!

Alles is welkom, van liturgisch tot klezmer, van
joodse muziek van de Balkan of uit Israël. Daarbij
geldt een eenvoudige spelregel: mochten wij iets al
hebben of toch niet helemaal gepast vinden in onze
collectie, dan moet u het geen probleem vinden dat
wij het voor het goede doel (de instandhouding van
de Dijksynagoge) verkopen. Net als met oude
boeken, die u ook altijd voor onze joodse
bibliotheek kunt schenken en waarvoor immers al
jaren dezelfde spelregel geldt.
INTERESSANTE LEZING EN ONTMOETING

Een unieke gelegenheid om zonder (dure)
hotelkosten tijd in Israël door te brengen, ook
gedurende de feestdagen. Een geweldige
gelegenheid ook om vanuit een prachtige en veilige
omgeving het land te verkennen en mee te maken,
zowel tijdens de joodse als de christelijke
feestdagen. Voor informatie en overleg:
ruthdejonghotze@gmail.com.
MUZIEK VOOR DE DIJKSYNAGOGE
Wij ontvingen een modern apparaat in een
ouderwets jasje, met CD- en cassettespeler, maar
ook met radio én platenspeler. Een bescheiden
apparaat maar dus wel met veel mogelijkheden!
Daarom zouden we het geweldig vinden iets aan
onze bescheiden collectie van LP’s en CD’s toe te
voegen. Uiteraard van wat past in ons gebouw, in
onze sfeer en in onze collectie, bijvoorbeeld te
beluisteren bij feestjes of andere gelegenheden.
Heeft u nog LP’s, cassettebandjes of CD met joodse

Op woensdag 30 september jl. was Ruth de Jong,
een van de oprichters en drijvende krachten achter
de totstandkoming van de Dijksynagoge, onze gast.
Zij sprak o.a. over haar huidige woonplaats Peqi’in
welke vermoedelijk al dateert van voor onze
huidige jaartelling. De plaats waar Sjimon bar
Yochai ooit schuilde voor de Romeinen. Zijn naam
wordt genoemd in de Babylonische Talmoed en de
Misjna. Zijn graf wordt tot op de dag van
vandaag bezocht. Peqi’in, klein maar met een grote
geschiedenis, liggend in het Noorden van het Israël,
niet ver van de grens met Libanon. Het was een
leuk weerzien met Ruth, die jaren als bestuurder en
motor
achter
de
stichting
Synagoge
Sliedrecht heeft gestaan. Wij wensen haar samen
met Abel nog vele jaren in goede gezondheid toe in
Israël.

EXPOSITIE IN SLIEDRECHTS MUSEUM

Dijksynagoge maakt trots deel uit van het Zuid
Hollands cultureel erfgoed.

Op vrijdag 9 oktober jl. vond in Sliedrecht de
officiële opening van de expositie “Vreugde in
Verdrukking” plaats. Een expositie over hoe in de
oorlog de joodse feesten gevierd werden. Niet
alleen interessant voor belangstellenden, maar
relevant voor iedereen! De actualiteit is immers dat
Joden wereldwijd en nog steeds en helaas in
toenemende mate in de verdrukking zijn.
VERNIEUWEN EIGEN EXPOSITIE
De huidige expositie in de Dijksynagoge wordt
vernieuwd. De lijsten van de informatiepanelen
worden vervangen door aluminiumlijsten. Maar
ook de inhoud zal deels worden aangepast door
verwerking van nieuw gevonden historisch
materiaal, dat wij graag toegankelijk maken voor
onze bezoekers. Hieraan is een prijskaartje
verbonden, maar u kunt ons helpen, bijvoorbeeld
door een (deel van) een lijst financieel te
adopteren. Het gaat om aluminium lijsten met een
houten opdruk. Een grote lijst (100 x 70 cm) kost:
EUR 114,30, een kleinere lijst (70 x 50 cm): EUR 76,–
en de kleinste lijst (40 x 50 cm.): EUR 50. Totale
kosten: ca. EUR 2.100,--.
De formele openingshandeling vond plaats met het
blazen op de sjofar, waarna de expositie voor
geopend werd verklaard. Elke woensdag en
zaterdag is het museum hiervoor geopend van
14.00 tot 17.00 uur. Of op afspraak via mevrouw
Teeuw van het Sliedrechts Museum, dan mailen
naar: jannyflorina@gmail.com
CURSUS ERFGOEDHUIS
Erfgoed is een rijk en breed terrein. Op allerlei
vlakken doet het Erfgoedhuis Zuid Holland aan
erfgoed! Gemeentes, musea, archeologen,
docenten en vele andere groepen kunnen
daarvoor bij haar terecht. Het erfgoedhuis verzorgd
ook cursussen voor vrijwilligers en professionals.
Op woensdag 14 oktober jl. was de stichting
Dijksynagoge gastheer van een door het
Erfgoedhuis verzorgde cursus door Tamara van
Zwol. De Dijksynagoge is lid van het Erfgoedhuis
Zuid Holland. Niet zonder reden, want de

Doet u mee? Maak dan naar eigen keuze een
bedrag over op IBAN rekeningnummer: NL96 RABO
0399 3065 87 Ten name van: Stichting
Dijksynagoge te Sliedrecht, onder vermelding
van: Bijdrage vernieuwen expositie. Bij voorbaat
onze hartelijke dank!!
HOOG EN HISTORISCH BEZOEK
Na de herplaatsing van de Dijksynagoge in 2002 en
de herinwijding in 2003, is in 2004 een Bijbelse
plantentuin achter de synagoge aangelegd. Dit
dankzij de heer A.R. Dijkema uit Vuren, toen al op
hoge leeftijd. Al jaren wordt de binnentuin
geweldig mooi onderhouden door Johan Crezee.
Onze andere tuinmannen zijn Anton Vermeer en
Gerrit Terlouw, die met name de groenvoorziening aan de buitenkant voor hun rekening
nemen. Op dinsdag 27 oktober jl. vereerde de
inmiddels 102 jarige (!) heer Dijkema ons met een

bezoek aan de tuin. Een historisch bezoek van een
bijzonder enthousiaste en geïnteresseerde man,
die samen met Johan Crezee op de foto ging!

actueel. Chanoeka staat symbool voor de
overwinning van de joodse identiteit op externe
krachten en de druk waaronder men staat. Wij
vieren deze dag de 6e dag Chanoeka en steken 7
kaarsjes aan op de grote Chanoekia. Graag nodigen
wij u uit dit (weer) met ons te vieren!
OPEN DAGEN

De heer Dijkema was heel tevreden over de staat
van onderhoud wat hem zichtbaar goed deed, een
compliment aan het adres van onze tuinmannen!
MUZIEK IN DE DIJKSYNAGOGE DONDERDAG
26 NOVEMBER 20.00 UUR
Wij zijn verheugd dat Ilse Roskam en Moniek de
Leeuw van de Balcony Players opnieuw bij ons
komen spelen! Eerder zij zijn bij ons te gast geweest
en dat was een groot succes! Zij hebben een breed,
maar uitermate professioneel repertoire wat bijzonder passend is in onze sjoel. Vele luisteraars van
over de hele wereld konden niet stil zitten wanneer
zij in beweging kwamen! Dat gold ook voor ons!

Als stichting heten wij u weer van harte welkom op
onze vaste open dagen, elk tweede weekend van
de maand, van 14.00 – 16.00 uur. Een ideale
gelegenheid om vrijblijvend rond te kijken of bv. de
mogelijkheden voor rondleidingen, bar mitswa
feestjes of uw burgerlijk huwelijk te bespreken.
Open dagen zijn er op:
14 en 15 november 2015
12 en 13 december 2015
9 en 10 januari 2016
13 en 14 februari 2016
Contactgegevens STICHTING DIJKSYNAGOGE
Secretaris:
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
Rondleidingen/afspraken/boeken huwelijken:
Mw. G. Zijlstra
Telefoon: 0184 – 411 527
Mail: rondleidingen@dijksynagoge.nl
De stichting Dijksynagoge is een ANBI-instelling.
Zonder uw bijdrage kunnen wij niet bestaan,
waarvoor onze dank! Uw bijdrage is weer welkom.
Helpt u mee de Dijksynagoge in stand te houden?

Toegangsprijs: EURO 12,50 met consumptie.
CHANOEKA: 12 DECEMBER OM 19.30 UUR
De historische achtergrond van het feest is dat
Hellenistische overheersers hun normen, waarden
en religie wilden opleggen aan het joodse volk, dat
toen een minderheid vormde in eigen land. Het
verhaal van minderheden te midden van een
andere cultuur is vandaag de dag nog uiterst

NL96 RABO 0399 3065 87
T.n.v.: STICHTING SYNAGOGE SLIEDRECHT
Bij voorbaat hartelijk dank! Ton de Koning:
penningmeester@dijksynagoge.nl
JOODSE GEMEENTE
Info: Ton en Sarah de Koning
telefoon: 06-22 52 64 05
e-mail: ajdekoning@yahoo.com

