Jaarverslag 2020
Stichting Dijksynagoge
INLEIDING
In dit jaarverslag wordt een beknopte beschrijving gegeven van de activiteiten van het stichtingsbestuur, en
gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Uitgangspunt bij een en ander is hetgeen in de statuten vastgelegd is.
In verband met de ANBI-status is het door de stichting te voeren beleid in een document vastgesteld. Dit is
een meerjarenbeleid en dat is in 2018 opnieuw met een aantal wijzigingen voor 5 jaar vastgesteld is,
derhalve geldend tot en met 2023 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 bestond dit jaar 25 jaar (!)
waaraan in een van de nieuwsbrieven aandacht besteed is.
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 2020 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
Secretariële ondersteuning werd het hele jaar ontvangen van mw. M.M. Ippel-van Wijgerse, die met ingang
van 1 november 2020 formeel tot het bestuur is toegetreden.
ALGEMEEN
Het jaar 2020 is vanwege de door de overheid opgelegde beperkingen vanwege de corona een bijzonder jaar
geweest met relatief weinig activiteiten. Aanvankelijk zijn er nog enkele maanden met Open Dagen geweest,
vervolgens nog rondleidingen alleen voor het jeugdigen waarna het vrijwel geheel stil geworden is.

ACTIVITEITEN
In januari heeft de Dijksynagoge plaats geboden aan het rondreizend lichtmonument in het kader van de
herdenking van 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz. Het monument dat ontworpen was door Daan van
Roosegaarde en in totaal uit 104.000 lichtgevende steentjes bestond, verspreid over deelnemende
gemeenten in het land.
In het kader van de jaarlijks zelf te organiseren Jom Hasjoa herdenking zijn als alternatief samen met iemand
van de Israëlische Ambassade opnames met jongeren en muzikanten gemaakt, wat later als een digitale
herdenking, een digitaal monument op de website geplaatst is.
Voor wat betreft 4 / 5 mei was dit jaar een heel bijzondere ceremonie gepland die helaas geen doorgang kon
vinden. Als alternatief zijn ook hiervan opnames gemaakt waarbij de burgemeesters van Sliedrecht en
Hardinxveld-Giessendam en een vertegenwoordiger van het lokale 4/5 mei comité (alleen) aanwezig waren.
De hoofdgast was echter mw. Koos Groenenboom-Polak die na 75 jaar de vlag van haar grootmoeder
opnieuw hees. De vlag die 75 jaar geleden bij het huis van haar grootmoeder aan de Molendijk ook gehesen
was. Een bijzonder historisch moment, mede mogelijke gemaakt door het historisch onderzoek van Kees van
der Sluijs dat hieraan vooraf was gegaan.
De cursussen Ivriet (met Naomi de Jong) en Joodse les (met Anneke van Dijk) zijn vanaf medio april online
voortgezet. Een enkele keer is de groep van Joodse les met een kleine groep nog bij elkaar geweest, namelijk
met het Loofhuttenfeest dat dit jaar in oktober viel. De loofhut was daartoe, net als andere jaren, weer
opgezet in de achtertuin, waar later nog meer bezoekers geweest zijn.
Vermeldingswaardig is ten slotte dat er (toch) een aantal nieuwsbieven uitgegeven zijn, met allerlei
berichten die het vermelden waard waren.
OVERIGE ZAKEN
Het jaar 2020 is gebruikt om voorbereidingen te treffen voor groot onderhoud. Kleinere klusjes waar we
anders niet aan toekwamen zijn gedaan, waaronder veel uitzoek- en archiefwerk van alles wat er in de loop
der jaren verzameld is. Daarnaast zijn er plannen ontwikkeld om de toegang aan de voorkant van het
gebouw structureel aan te pakken. Maar ook (!) om aan de achterkant van het gebouw een uitbreiding te
realiseren zodanig dat de capaciteit om bezoekers te ontvangen beneden tenminste zo groot was als deze nu
boven is. Dat krijgt nog een vervolg.
TOT SLOT
Vermeldenswaardig was ook dit jaar de blijvende betrokkenheid van onze trouwe vrijwilligers die veel
minder konden doen dan zij hadden gewild, waarvoor alle waardering!!
Het bestuur

