het onderwijs. Een deel ervan ziet u op het plaatje
hierboven. Wanneer u deze nieuwsbrief leest is de
folder inmiddels onderweg naar ruim 260 adressen
van scholen in de regio. Wij spreken de hoop en

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2017

verwachting uit het komende seizoen vele
leerlingen voor het eerst bij ons in de Dijksynagoge

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden,

te mogen ontvangen. Wilt u de folder ook zien? Ga
naar onze website.

Sinds onze laatste nieuwsbrief hebben wij weer
bijzondere ontmoetingen en van Ilse Roskam &

OPEN MONUMENTEN DAGEN
ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 SEPTEMBER

Moniek de Leeuw van de Balcony Players een
muzikaal optreden in onze synagoge gehad. Tijdens
de Jom Hasjoa herdenking dit jaar vertelde Jansje
Stodel van haar eigen familiegeschiedenis, welke
zich deels in Sliedrecht afspeelde. Boeiend was de
boekbespreking met Ronit Palache die door Andre

Ook dit jaar verwelkomen wij toevallige passanten
in het algemeen, maar u als trouwe lezer van onze
nieuwsbrief in het bijzonder op deze dagen. Op
zaterdag is er een extra lange openingstijd van
10.00 – 16.00 uur. Zondag: 14.00 – 16.00 uur.

Zwartbol werd geïnterviewd. In deze nieuwsbrief
aandacht voor de activiteiten in het komende

JOODSE GESCHIEDENIS OP MAANDAG 11 & 25

halfjaar. In bijzonder attenderen wij u op de

SEPTEMBER, 9 & 23 OKTOBER 19.30-21.30 UUR

opening van de nieuwe expositie! Dat is geweldig
nieuws, het betekent dat de begroting hiervoor
rond is! Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Eerder dit jaar konden we een aantal interessante
lessen uit de joodse religie volgen, gegeven door
Anneke van Dijk. Wij zijn verheugd te kunnen
melden dat zij opnieuw les komt geven. Anneke

Dank voor uw belangstelling en ondersteuning! Ton
de Koning, Yvar Monasch & Ronald Kitsz.
NIEUWE FOLDER VOOR HET ONDERWIJS
Vorig jaar hebben wij trots een nieuwe folder over
de Dijksynagoge gepresenteerd. Dit jaar hebben wij
nog een nieuwe folder uitgebracht, speciaal voor

heeft aan het Levisson Instituut de lerarenopleiding gevolgd en geeft al jaren les. Ze is actief in
de LJG Den Haag, lid van de Religieuze Advies
Commissie en laaient graag. Samen met haar
hebben wij een aantal onderwerpen afgesproken
met als centraal thema geschiedenis. Daar is veel
over te vertellen, heel veel zelfs. Al was het alleen
al omdat er dagelijks met ontdekkingen uit het
verleden aan het begrip over het heden toege-

voegd wordt. Een viertal lessen staan gepland.

veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de
bescherming van G’d rondtrokken waarbij ze

11 september: De Dode Zee rollen

verbleven in tenten of hutten. Voor Soekot, dit jaar

Eén van de grootste archeologische ontdekkingen

van 5 tot en met 10 oktober, wordt weer een

van de 20e eeuw, die het beeld van de joodse religie
en cultuur ingrijpend veranderd heeft.

25 september: De wereld van de profeten
Hun roeping, afkomst en de politieke achtergrond
waarin ze functioneerden. Een overzicht naar de tijd
waarin ze optraden en hun boodschap.

Soeka gebouwd. Alhoewel Soekot op 10 oktober is
afgelopen, is de Soeka op afspraak (groepen) en

9 oktober: Profeten tijdens de ballingschap

tijdens de open dagen van 14 oktober en 15

Zij die in ballingschap gingen hadden een zeer

oktober (14.00 - 16.00 uur) nog tot en met 30

specifieke opdracht. We kijken naar de lezingen uit

oktober te bezoeken. Onze rondleiders kunnen u er

de profeten tijdens de synagogediensten.

meer over vertellen! Boek een rondleiding in deze
bijzondere tijd van het joodse jaar.
FEESTELIJKE (HER)OPENING EXPOSITIE
ZONDAG 29 OKTOBER 14.00 UUR
Wij zijn verheugd u bij de feestelijke opening van
onze nieuwe expositie te kunnen uitnodigen.
Voordat het zover is zal er nog veel werk verzet

23 oktober: De strijd om de tempelberg
De historische, archeologische en

moeten worden, maar wij zien nu al uit naar dit
religieuze

feestje, vanzelfsprekend compleet met muziek en

achtergronden van de strijd om Tempelberg zijn

hapjes. De opening zal verricht worden door Frank

nog altijd actueel, een interessante studie.

Tas die onze enige bijzondere voorwerpen van zijn
overgrootvader ter beschikking gesteld heeft. Deze

Van harte welkom bij deze boeiende speurtocht

woonde in de 19e eeuw in Sliedrecht en maakte

naar de joodse geschiedenis! Slechts EUR 10,-- per

deel uit van de lokale joodse gemeente. In onze

avond. Opgeven bij het secretariaat.

nieuwsbrief van september 2016 hebben wij iets

BEZOEK DE SOEKA IN OKTOBER 2017

over zijn familiegeschiedenis verteld. De muziek zal
worden verzorg door

Soekot of Loofhuttenfeest is een joods feest dat

Elliot Muusses en

zeven dagen duurt en waarbij herdacht wordt dat

Ruzana Tsymbalova

de Israëlieten (de voorouders van de Joden)

Welkom!

MUZIEK MET TRIO – C TOT DE DERDE KLEZ-X

harte welkom om binnen te lopen. Een ideale

Klezmer classics en anders klassiekers

gelegenheid om vrijblijvende rond te kijken of bv.

DINSDAG 28 NOVEMBER 20.00 UUR

de mogelijkheden voor rondleidingen, bar mitswa

Trio C tot de Derde (Coos Lettink – accordeon; Carel

(feestjes) of uw burgerlijk huwelijk te bespreken.

den Hertog – viool; Caspar Terra – klarinet) speelt
klezmer in de puurste zin des woords: joodse
feestmuziek! Maar ook in de breedste zin des
woords: een stijl die voortdurend in ontwikkeling
is. Én die veel ruimte biedt voor muzikale uitstapjes
naar aangrenzende genres als de balkan en gipsy,

Data: 9 en 10 september (zaterdag i.v.m. Open

de jazz en de klassieke muziek.

Monumenten dag extra lang open: 10.00 – 16. 00
uur) / 14 en 15 oktober 2017 / 11 en 12 november
2017 / 9 en 10 december / 13 en 14 januari 2018
OP DONDERDAGAVOND IVRIET (MODERN
HEBREEUWS) MET NAOMI DE JONG
Ook dit najaar gaat Naomi de Jong door met het

In de voetsporen van componisten als Béla Bartók

geven van les in Ivriet. Op dit moment zijn er twee

en Zoltán Kodály reist het trio regelmatig richting

groepen die op donderdagavond les hebben in de

Oost-Europa op zoek naar nieuwe muziek. Muziek

Dijksynagoge. Een groep voor beginners en een

die in hun programma KLEZ-X! verwerkt wordt tot

groep voor gevorderden. Afhankelijk van uw

‘nieuwe klassiekers’, afgewisseld met eigenzinnige

voorkennis kunt u bij één van de groepen

vertolkingen van ‘oude klassiekers’ uit het onuit-

aanschuiven. Ook zijn er privélessen mogelijk.

puttelijke balkan en klezmer repertoire. Steeds

Bijvoorbeeld wanneer u helemaal geen kennis van

vanuit het streven: geen imitatie, maar integratie

het hebreeuws heeft of om met een beetje meer

van alle muzikale invloeden die op hun pad komen.

zelfvertrouwen bij een groep aan te schuiven. Altijd

Geniet, dans en droom met Trio C tot de Derde.

leerzaam, maar gewoon ook leuk! Steeds weer

Graag heten wij u van harte welkom in het

horen wij namelijk van cursisten hoe Naomi het

schitterende decor van de Dijksynagoge een avond

nuttige met het aangename combineert. In een

plezier met muziek. Toegang: slechts: EUR 12,50.

prettige sfeer wordt in kleine groepjes les

Reserveren is gewenst, via het secretariaat.
OPEN DAGEN
Op onze (vaste) open dagen, elk tweede weekend
van de maand, van 14.00 – 16.00 uur bent van

gegeven zodat elke cursist aandacht krijgt. U leert

van denken. De actualiteit in een historisch

schrijven, lezen en vooral praten in het Ivriet. Leuk

perspectief! U bent welkom om samen met ons

om aan deel te nemen en beslist nuttig als u Israël

Chanoeka te vieren
en

neem

uw

Chanoekia mee!

CONTACTGEGEVENS
Secretaris: dhr. Ronald Kitsz
Rondo 132, 3363 LB Sliedrecht
bezoekt. Heeft u belangstelling? Neemt u dan zelf
contact op met haar: naomdj@hotmail.com

Tel: 0184 – 419 408 / 06 – 109 78 191
info@dijksynagoge.nl / www.dijksynagoge.nl
Bezoekadres: Rivierdijk 51, 3361 AD, SLIEDRECHT

CHANOEKA
ZATERDAG 16 DECEMBER 19.30 UUR

Rondleidingen/afspraken/boeken huwelijken:
mw. Greet Zijlstra

Chanoeka is het feest van de herinwijding van de

Telefoon: 0184 – 411 527

Tempel. Het wordt gevierd ter herinnering aan de

Mail: rondleidingen@dijksynagoge.nl

heugelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in
Jeruzalem opnieuw inwijdden, nadat zij de Syriërs
verslagen hadden, in het jaar 165 voor de gewone
jaartelling. De koning van Syrië, Antiochus IV
Epiphanes, verbood alles wat niet paste in de

De stichting Dijksynagoge is een ANBI-instelling.

Griekse cultuur. Het was verboden Sjabbat te

Zonder uw bijdrage kunnen wij niet bestaan,

vieren, besnijdenissen uit te voeren en Tora-

waarvoor onze dank! Uw bijdrage is weer welkom.

onderwijs te volgen. De Makkabeeën kwamen

Helpt u mee de Dijksynagoge in stand te houden?

hiertegen in opstand en na een paar jaar van strijd
kon de Tempel weer opnieuw worden ingewijd.

NL96 RABO 0399 3065 87
Ten name van: stichting Synagoge Sliedrecht

Vandaag de dag lijkt een dergelijke strijd niet
minder actueel. Het gaat immers om de vrijheid

Bij voorbaat hartelijk dank!
Dhr. Ton de Koning:
penningmeester@dijksynagoge.nl
JOODSE GEMEENTE /ORGANISEREN DIENST
Ton en Sarah de Koning, tel: 06 – 22 52 64 05.
e-mail: ajdekoning@yahoo.com

