Jaarverslag 2016
Stichting Dijksynagoge

INLEIDING
In dit jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten van het stichtingsbestuur,
en een toelichting op de bezoekers voor verschillende soorten activiteiten in dit jaar.
Uitgangspunt is hetgeen in de statuten is vastgelegd.
In verband met de ANBI-status is het door de stichting te voeren beleid in een document
vastgesteld. Dit is een meerjarenbeleid dat laatstelijk in 2013 voor 5 jaar vastgesteld is, derhalve
geldend tot en met 2018 en naast de statuten, tevens leidend voor het bestuur.
DOELSTELLING
De stichting Synagoge Sliedrecht is op 13 december 1994 is opgericht. Haar statutaire doel is het
behouden en in stand houden van het synagogegebouw, destijds gelegen aan de Rivierdijk nr.
35a (thans aan de Rivierdijk 51); een en ander zodat het gebruikt kan worden voor onder meer
diensten van een joodse gemeente; herinneringscentrum; tentoonstellingsruimte; etc.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het restaureren en reconstrueren van
het gebouw; het verzamelen van documenten en archiefstukken die de Joodse bevolking en de
maatschappelijke deelname betreffen; het organiseren van tentoonstellingen en lezingen; het
gebruiken van het synagogegebouw als leerhuis en voor onderricht in de Hebreeuwse taal, de
Joodse cultuur en geschiedenis en gebruiken; het organiseren van andere culturele of religieus
aanverwante activiteiten; en voorts alle wettige en passende middelen te baat te nemen die
kunnen leiden tot het gestelde doel. Aldus de statuten.
SAMENSTELLING BESTUUR
Op 1 januari 2016 was de samenstelling van het bestuur:
R.J. Kitsz, secretaris, voorzitter
A.C. de Koning, penningmeester
Y. Monasch, algemeen bestuurslid

ALGEMEEN
Het jaar 2016 was een jaar met volop activiteiten en bezoekers. In dit jaarverslag een schets
daarvan zonder helemaal volledig te zijn. In de nieuwsbrieven, die op de website te vinden zijn,
is hier meer en gedetailleerder informatie over terug te vinden.

ACTIVITEITEN
Terwijl de plannen uitgewerkt werden om de eigen expositie te vernieuwen werd er – zoals wel
vaker – een bijdrage geleverd aan de door een derde georganiseerde expositie. Dit jaar door De
Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam gedaan. Het thema was Bon Voyage en ging over
reizen die langs landen in het Midden Oosten gemaakt waren, waaronder Israël.
Het Poerimfeest werd gevierd, maar ook Soekot, waarbij naast de viering voor belangstellenden
de mogelijkheid was om een bezoek aan de Soekah te brengen, en Chanoeka. Allemaal feesten
die elk jaar opnieuw, nieuwe betekenis kunnen geven aan de mens.
De Jom Hasjoa herdenking, waar dit jaar Liesje Vaz Diaz haar levensgeschiedenis, haar onderduik
hier in de regio en dat van haar familie die ooit voor de Inquisitie uit Spanje vluchtte, vertelde,
maakte indruk en werd door veel belangstellenden bezocht.
Er waren volop rondleidingen en bezoekers tijdens de Open Dagen, waar vaak tijd is voor een
bijzonder gesprek, soms met toevallige passanten, een andere keer met mensen die gepland en
van veraf de Dijksynagoge bezochten. Rond Pesach bezocht een groep jongeren de synagoge.
Men kon niet alleen horen en zien over Pesach, maar er ook een beetje van proeven, wat
letterlijk en figuurlijk in de smaak viel (behalve de Mierikswortel…).
Dit jaar zijn er 24 open dagen geweest en hebben wij opnieuw deelgenomen aan de Open
Monumentendagen. Verder is het gebouw enkele malen voor de voltrekking van een burgerlijk
huwelijk het toneel geweest, waartoe het als cultureel erfgoed bijzonder geschikt is.
Geslaagd was het muzikaal optreden van de band Agge Nebbisj in het voorjaar en dat van het
Trio Tsymbalova in het najaar.
Tot slot noemen we in dit verslag (de start van) de joodse les met Anneke van Dijk en Ivriet met
Naomi de Jong.
OVERIGE ZAKEN
Dit jaar is er een nieuw folder uitgebracht, met de titel “Uniek Cultureel Erfgoed” waar veel
belangstelling voor bleek te zijn! Daarnaast nieuwsbrieven en regelmatig een update van de
website.
TOT SLOT
Ook dit jaar gaat onze oprechte dank naar onze vrijwilligers en allen die de instandhouding van
de Dijksynagoge financieel mogelijk hebben gemaakt!
Het bestuur.

