Jaarverslag 2017
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 2017 was de samenstelling van het bestuur:
R.J. Kitsz, secretaris, voorzitter
A.C. de Koning, penningmeester
Y. Monasch, algemeen bestuurslid
Met ingang van 24 november 2017 is dhr. J.W. Bronwasser het bestuur komen versterken.
ALGEMEEN
Het jaar 2017 had deels de gebruikelijke activiteiten, maar er waren dit jaar ook bijzondere
gebeurtenissen, waarover verderop in dit verslag. Het verslag geeft een indruk hiervan, meer
informatie is op de website te vinden en in de nieuwsbrieven die daar ook te vinden zijn.

ACTIVITEITEN
Dit jaar vervolgde Naomi de Jong haar cursus Ivriet, waar al zoveel jaren op rij belangstelling
voor bestaat. Voor het 2e jaar op rij, de joodse les met en door Anneke van Dijk die eveneens op
belangstelling mocht rekenen. Beide cursussen zijn bijzondere gepast gebruik van de synagoge.
In het voorjaar traden de Balcony Players op en in het najaar Trio C tot de Derde. Beiden
optredens waren een muzikaal feest, dat om herhaling vroeg. Wat een kwaliteit en genot aan
muziek allemaal!
Tijdens de Jom Hasjoa herdenking vertelde dit jaar Jansje Stodel haar verhaal, een verhaal dat
zich na de oorlog is Sliedrecht afspeelde en daarom zo tot de verbeelding sprak. Opnieuw veel
belangstellenden en het plechtig voorlezen van de namen van de slachtoffers.
Er waren weer volop rondleidingen en bezoekers tijdens de Open Dagen, met bijzondere,
meestal niet van tevoren geplande ontmoetingen en gesprekken. Gesprekken over het blijvend
onderdak aan de herinnering dat de synagoge biedt, maar ook over de expositie die in het
najaar opnieuw kon worden ingericht. Daarnaast tevens deelname aan de jaarlijkse Open
Monumentendagen in september.
Een feestje was de heropening van de expositie die financieel lang niet mogelijk bleek, maar
door een verrassende en gulle gift van Karin van Goor zomaar ineens mogelijk was. Historisch
was het moment van heropening door Frank Tas die eerder met materiaal uit eigen familie
bijgedragen had. Familie die in Sliedrecht had gewoond, waaronder de voorzanger dhr. Callo.
Dit jaar enkele huwelijken, een boekbespreking met Ronit Palache door Andre Zwartbol, de
opbouw en het bezoek aan de Soekah en ten slotte Chanoeka aan het eind van het jaar, met
traditioneel wonderverhalen van vroeger en nu.
OVERIGE ZAKEN
Ook dit jaar werd een nieuwe folder uitgebracht. Deze was in het bestemd voor het onderwijs
en werd in grote oplage gedrukt. Na ontvangst, aan het begin van het schooljaar 2017-2018, is
de folder naar maar liefst 260 scholen in de regio verzonden, waarop leuke reacties kwamen!
Verder zijn er enkele nieuwsbrieven uitgebracht en is de website van actualiteiten voorzien.
TOT SLOT
Zonder de vrijwilligers zou de Dijksynagoge haar activiteiten niet mogelijk maken. Daarom
opnieuw in het jaarverslag de erkentelijkheid van het bestuur voor hun belangenloze én
tomeloze inzet.
Het bestuur

