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Beste mensen,
We hebben een druk jaar achter de rug. Wat voor de gemiddelde Nederlander geldt, is voor
ons als Stichtingsbestuur niet anders. D.w.z. dat het economisch allemaal wat minder gaat
en we niet zonder zorgen voor de toekomst zijn. Tegelijkertijd moeten we ons ook haasten
om te melden dat we wel een jaar hebben waarop we met tevredenheid terugkijken.
Tevredenheid met name omdat het aantal bezoekers van de Dijksynagoge niet afneemt,
maar zelfs een beetje is toegenomen en dat voor het vierde jaar op rij. We zijn de 3000
gepasseerd. We hebben wat problemen gehad met vocht in onze aanbouw beneden, maar
op dit moment is de aannemer bezig dit voor ons te regelen. Met betrekking tot de financiën
gaan we een spannend jaar tegemoet. Voor meer bijzonderheden verwijs ik u naar de
bijdrage van onze penningmeester. En niet te vergeten: Dank aan u allen, vrijwilligers, voor
uw steun in het afgelopen jaar!
Namens het bestuur,
Ronald Kitsz
Een nieuwe folder. Het heeft even geduurd, maar het werd tijd voor een nieuwe folder.
Eenvoudig, maar informatief en veelzeggend op slechts 1 A-4tje, in drieluik gevouwen wordt
veel interessante informatie gegeven voor bezoekers. Informatie over het verleden en
heden, over het gebruik van toen en nu, en een oproep om bij te dragen in het voorkomen
dat de prachtige en enige Dijksynagoge ter wereld weer in verval raakt. Informatie derhalve
ook voor potentiele donateurs. Kent u die en heeft u folders nodig? Bel of mail ons en wij
sturen de folders naar u toe!
Plannen en ambities. Hoewel we op de kleintjes moeten letten, zijn wij niet zonder ambities.
Ambities voor het gebouw en de tuin, maar ook ambities voor het gebruik van het gebouw
en andere initiatieven die passen in de doelstelling van de Stichting. Initiatieven die wel tijd
en moeite kosten, maar beslist op onze agenda staan! Voor wat betreft het gebouw is klein
onderhoud gewenst, maar heeft het nadeel van de lekkage in het onderhuis het voordeel
met zich meegebracht dat de aannemer dit nog binnen de garantietermijn voor haar
rekening neemt. Met betrekking tot de tuin is verzakking aan de achterkant een punt van
zorg. Ook hebben wij de wens de tuin wat anders in te richten en een nieuwe, gemakkelijke
soeka (loofhut) aan te schaffen. Jaarlijks te gebruiken voor educatieve doeleinden en
natuurlijk ook door de Joodse gemeente. T.a.v. activiteiten (zie ook elders in deze
nieuwsbrief) is de planning om een serie bijzonder interessante avonden “In gesprek met de
rabbijn” te organiseren. Avonden met alle gelegenheid tot vragen en discussie. Eerder

hebben wij rabbijn van Dijk, Evers, Friedrich en Marx in ons midden gehad. Ook rabbijn
Ringer was vorig jaar hier. Binnenkort kom weer rabbijn Zvi Marx een lezing verzorgen. Waar
het om initiatieven gaat willen wij een nieuw boekje uitgeven met daarin met name
aandacht voor de lokale geschiedenis. Met feiten die u nog niet eerder heeft kunnen lezen.
En tenslotte zouden wij ook graag onderdak bieden aan nog meer joodse activiteiten die
passen binnen de doelstelling van de Stichting.
Digitale nieuwsbrief
Dank aan iedereen die zijn of haar e-mail adres heeft opgegeven om langs deze weg
voortaan de nieuwsbrief te ontvangen! Heeft u een e-mail adres, maar dat nog niet aan ons
opgegeven, doet u dat dan alsnog! Dit kan per e-mail: info@dijksynagoge.nl U ontvangt de
volgende nieuwsbrief dan ook per e-mail. Bij voorbaat vriendelijk dank!
Van de penningmeester
We hebben een spannend jaar achter de rug. In 2011 is er een einde gekomen aan de
sponsoring door een aantal grote bedrijven. Deze hadden zich vanaf de herbouw voor 7 tot
10 jaar garant gesteld voor de betaling van een deel van de hypotheekrente. Aan deze
bijdragen is nu een einde gekomen. Gelukkig is onze hypotheekschuld in die jaren wel
teruggebracht van euro 316.490 naar euro 100.000, maar de vaste lasten zijn nog fors. Onze
voornaamste inkomstbronnen zijn: donateurs, rondleidingen, inkomsten op basis van
gebruikersovereenkomst joodse gemeente “Majim beSasson”, incidentele bijdragen en
verhuur voor burgerlijke huwelijken. Voor een gezonde balans, inclusief afschrijvingen en
reservering onderhoud, is jaarlijks zo’n 25.000,- euro nodig. Dat hebben we de afgelopen
paar jaar niet gehaald, zodat we geen reserveringen konden doen voor de toekomst, maar
ook onze spaarrekening tot het uiterste moesten aanspreken. Wat nu? In het najaar van
2011 hebben wij zowel van het Levi Lassen Fonds als bij de Stichting Collectieve Marorgelden
Nederland een aanvraag gedaan. Tot onze grote vreugde heeft het Levi Lassen Fonds ons
voor 2012 een bedrag van 10.000,- euro toegekend! Van de gemeente Sliedrecht ontvingen
wij een bedrag van 1.134,-- euro voor onderhoud gemeentelijk monument. Er is dus wel
even gemoedsrust, maar we zijn er nog niet. Onze ambitie is om het komende jaar veel
nieuwe donateurs te mogen verwelkomen. Maar ons streven is ook om binnen 10 jaar de
resterende hypotheekschuld geheel af te lossen. Dat scheelt immers ook fors in de vaste
lasten, nietwaar? Alle bijdragen zijn zeer welkom! Doet u mee?
Ton de Koning, penningmeester
Presentatie Dijksynagoge
Als Stichtingsbestuur doen wij er alles aan om onder de aandacht van het publiek te komen.
Wij zijn blij met vaste bezoekers van scholen uit de hele regio. Als lid van het Erfgoedhuis
hebben wij ons recentelijk gepresenteerd op een bijeenkomst voor de provincie ZuidHolland. Ook waren wij aanwezig op de trouwbeurs die eind januari 2012 in Sliedrecht

georganiseerd werd, omdat wij immers een prachtige unieke trouwlocatie zijn (voor
burgerlijk huwelijk). Met onze welkomstfolder liggen wij bij de regionale VVV ’s en met onze
nieuwe folder hopen wij weer veel donateurs te werven.
Activiteiten
Zoals u elders al las in deze nieuwsbrief zal er a.s. 2 februari een lezing worden verzorgd
door rabbijn Tsvi Marx. Het onderwerp van deze lezing zal zijn: “Profeten, de overgang van
het Profetisch naar het Rabbijns Jodendom”.
Ook op deze avond zal aanwezig zijn Carola Dagan, zij zal e.e.a. vertellen over de Stichting
Elah. Dit is een centrum voor psycho-sociale begeleiding met als doelstelling aandacht,
begeleiding en zorg te bieden aan inwoners van Israel en in het bijzonder Joodse
Nederlanders die zich in Israel hebben gevestigd.
U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. De avond begint om 19.30 uur en
eindigt ongeveer om 22.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond, wel kunt u
een vrijwillige bijdrage doneren, wat wij zeer op prijs stellen!
Het is wel noodzakelijk te reserveren via ajdekoning@yahoo.com of 010-4769789 daar de
ruimte in de synagoge beperkt is.
Wij hopen u deze avond te mogen verwelkomen!
TOE B’SJEWAT
Op 8 februari a.s. zal er op Toe B’Sjewat (Het Nieuwjaar van de Bomen) in Sliedrecht een
boom geplant worden door kinderen van OBS “De Wilgen”.
Belangstellenden zijn welkom, vanaf 09.45 uur ontvangst in de Dijksynagoge, Rivierdijk 51,
daar wordt in het kort uitgelegd wat Toe B’Sjewat inhoudt. Om 10.45 vertrekken we naar de
locatie van de planting (met auto of fiets). Stationsweg/kruising Rembrandtlaan, bij
Monument.
Het programma is ongeveer 11.15 uur afgelopen.

Chanoekaviering Dijksynagoge 2011
Op 27 dec. j.l. werd er in de Dijksynagoge de laatste dag van het Chanoekafeest gevierd, het
achtste kaarsje op de grote Chanoekia werd aangestoken.Veel mensen hadden hun eigen
Chanoekia meegenomen, zodat het echt een lichtfeest werd. Ook de gebruikelijke hapjes,
zoals soefganiot en de super lekkere latkes (home made by Ton), waren weer aanwezig.
Chanoeka is een blij feest, speciaal gericht op kinderen waar deze lekkernijen bij horen en
ook het spelen met de dreidl (sevivon), een tolletje. Met elkaar zongen we weer het “Maoz

Tsur”. Dit lied zinspeelt op de verlossing uit Egypte, Babylon, Perzie en Syrie. Het wordt
verondersteld gecomponeerd te zijn in de dertiende eeuw. De naam van de schrijver,
Mordechai, is als acroniem verwerkt in het lied. (de beginnende letters van de vijf
coupletten).
De Talmoed vraagt: ( Shabbat 21b): “Waarom vieren wij Chanoeka? De Wijzen leren ons: de
25e van de Joodse maand Kislev geeft het begin aan van de acht dagen van Chanoeka. Toen
de Grieken de Tempel binnendrongen ontheiligden zij alle olie in het allerheiligste. Nadat de
Chasmonajiem sterker waren geworden en de Grieken hadden overwonnen, zochten ze naar
zuivere olie, maar vonden niets, behalve 1 kruikje met het onverbroken zegel van de
Hogepriester. Het bevatte slechts olie voor 1 dag. Er geschiedde een wonder, de olie
brandde tot er weer nieuwe was gemaakt, precies 8 dagen. Het jaar daarop stelden de
Wijzen een feest in ter herinnering aan het wonder”.
Bij deze gelegenheid ontvingen wij ook het historisch dossier van de fam. van Marcus den
Hartog, joods slager te Heerjansdam (1865-1933), verwant aan de Sliedrechtse fam. den
Hartog. Het dossier bevat o.a. genealogische gegevens, persoonlijke brieven en foto’s. Met
dank aan mw. Van ’t Zelfden en dhr. J. Wiekeraadt.
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