Jaarverslag 2018
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 2018 was de samenstelling van het bestuur:
J.W. Bronwasser, algemeen bestuurslid
R.J. Kitsz, secretaris, voorzitter
A.C. de Koning, penningmeester
Y. Monasch, algemeen bestuurslid
ALGEMEEN
Het jaar 2018 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
Voor het 3e jaar op rij, de joodse les met en door Anneke van Dijk waarbij zij enerzijds aandacht
besteedde aan de Parasja van de week, anderzijds de joodse geschiedenis die veel hoogte- maar
ook heel veel (dramatische) dieptepunten kent. Daarnaast continueerde Naomi de Jong haar
cursus modern Hebreeuws, ‘leerzaam en gezellig’ aldus de deelnemers.
Dit voorjaar trad opnieuw Agge Nebbisj op en het bleek wel weer dat zij ook in deze regio
genoeg fans hebben! Het muzikaal optreden van het najaar werd deze keer verzorgd door La
Manouce die behalve onvervalste gypsemuziek, ook hun versie van een aantal welbekende
joodse melodieën ten gehore bracht! Ongelofelijk wat die mannen uit hun instrumenten wisten
te halen!
De (oprechte) belangstelling voor de jaarlijkse Jom Hasjoa herdenking was ook dit jaar groot.
Speciale gast was Bertie Rodrigues die van haar onderduik in Friesland en leven daarna vertelde.
Een leven dat altijd wel de ballast van de gemiste ouders met zich mee droeg en nog draagt.
Interessant waren de lezingen van Bart Wallet (historicus) en Albert Ringer (rabbijn).
Eigenlijk ook interessant was het vele dat onze vrijwillige rondleiders onvermoeibaar aan het
publiek te vertellen hadden. Tijdens rondleidingen, Open Dagen, de Open Monumentendagen,
enzovoorts! Verhalen over de lokale geschiedenis en een bescheiden, maar serieuze
kennismaking met het Jodendom en Joodse gebruiken.
Bijzonder was de Yad Vashem ceremonie die op initiatief van Abel en Ruth de Jong, oprichters
van de stichting Synagoge Sliedrecht / Hardinxveld-Giessendam, zoals wij formeel heten. Een
ceremonie waarbij o.a. de onderduikouders van Abel op bijzondere wijze (postuum) geëerd
werden door formele erkenning van hun goede door de Staat Israël.
OVERIGE ZAKEN
Verder is in het najaar voor 5 jaar het beleid opnieuw vastgesteld. Beleid met betrekking tot de
algemene zaken en regels die herijkt zijn. Maar bv. ook de voornemens in de komende 5 jaren,
voor de kortere of iets langere termijn. Allemaal te vinden op de website.
TOT SLOT
Zoals reeds genoemd, ten slotte ook hier: de vrijwilligers, waaronder ook onze trouwe
tuinmannen genoemd moeten worden, hebben alles dit jaar weer mogelijk gemaakt, waarvoor
alle waardering.
Het bestuur

