
Nieuwsbrief
Stichting Behoud Synagoge Brielle

juni 2017 35

Een stapje dichter bij de toekomst
Alle hulp blijft hard nodig om Sjoel overeind te houden

In de vorige nieuwsbrief is meer duidelijkheid gegeven over de 
zorgelijke financiële situatie waarin de Sjoel verkeert. Op dit 
moment zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Hoewel de 
zorgen nog niet weg zijn. Een met meer zekerheden omgeven 
toekomst van de Sjoel lijkt wat dichterbij te zijn gekomen. Er 
is namelijk een potentiële exploitant die de Sjoel voor langere 
tijd wil huren. Tegelijkertijd is echter ook meer inzet nodig van 
bestuur, donateurs, vrijwilligers en alle andere betrokkenen die 
de Sjoel na aan het hart ligt.

Het is de afgelopen maanden na de oproep in de laatste nieuws
brief even stil geweest. Als bestuur hebben we echter niet stil 
gezeten.

Grote uitdaging
Wat is de grote uitdaging waar het bestuur voor staat? Het gaat  
uiteraard om financiën. Zoals bekend zijn de structurele inkomsten 
en uitgaven niet met elkaar in evenwicht; eigenlijk is daar in al 
die jaren nooit sprake van geweest. Incidentele meevallers hebben 
er telkens voor gezorgd dat er voldoende middelen waren om aan 
de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Niet in de 
laatste plaats ook dankzij onze donateurs en onze vrijwilligers die 
zich met hart en ziel voor de Sjoel inzetten.

Hypotheken
De hypothecaire leningen vormen het probleem. Zonder deze 
hoge schuld is een gezonde exploitatie van de Sjoel zonder meer 
mogelijk. De rente en de aflossingen drukken echter zo zwaar op de 
financiële kaders dat er zonder een vorm van extra inkomsten geen 
toekomst meer is voor de Sjoel. Verandert er op korte termijn niets, 
dan zit er niets anders op dan de bank aan te geven dat we niet 
meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Een doemscenario 
met alle ongewenste gevolgen van dien.
Dat willen we als bestuur natuurlijk niet. Ook u als trouwe dona
teur en vrijwilliger moet er niet aan denken dat we de deur van de 
Sjoel moeten sluiten. Waarmee de toekomst van deze voormalige 

Onze donateurs zijn we veel dank verschuldigd. Zonder al die 
donaties hadden we het ongetwijfeld nooit gered. In de laatste 
nieuwsbrief hebben we een extra beroep gedaan op onze dona
teurs. In verband met de onzekere financiële situatie hebben we 
gevraagd welk bedrag ze zouden willen toezeggen om de Sjoel 
ook in de toekomst te kunnen laten voortbestaan. We hebben 
een aantal mooie toezeggingen binnen mogen krijgen, maar bij 
elkaar zijn die bedragen verre van voldoende om de schuld aan
zienlijk te kunnen verlagen. Uiteraard willen we deze donateurs 
in elk geval hartelijk bedanken voor het gebaar dat ze hebben 
gedaan.

Het aanzienlijk financiële tekort is er echter nog steeds en is 
dus dus niet opgelost. U begrijpt dat er maandelijkse lasten 
afgedragen moeten worden en dat het mogelijke toekomstper
spectief nog niet concreet is. De zorg voor het onderhoud van 
het gebouw vraagt eveneens het één en ander van ons. Door uw 
investeringen (donaties) krijgen wij kansen en mogelijkheden 
om de doelstelling van de Sjoel inhoud te blijven geven. Het zou 
geweldig zijn als eerder gedane toezeggingen ook daadwerkelijk 
gestand worden gedaan. Zeker nu het toekomstperspectief van 
de Sjoel gegroeid is en er geld nodig is om de nieuwe invulling 
mogelijk te maken.

Geld blijft een noodzakelijk kwaad



synagoge hoogst ongewis is en een uniek cultuurhistorisch monu
ment voor toekomstige generaties verloren gaat. Daarom hebben 
we naar een mogelijkheid gezocht om die deur open te kunnen 
houden en tegelijkertijd extra inkomsten te kunnen genereren.
Die extra huurinkomsten moeten wel een structureel een substan
tieel bedrag opleveren, naast de donaties en andere inkomsten.

Verandering van bestemming
Een wijziging van het gebruik van de Sjoel biedt mogelijkheden. We 
hebben als bestuur besloten een verandering van bestemming aan 
te vragen om een lichte horecavoorziening mogelijk te maken. De 
gemeente heeft inmiddels aangegeven hiermee in te kunnen stem
men, inclusief een terras voor het gebouw. Niet met de bedoeling 
om als stichting zelf de exploitatie op onze schouders te nemen, 
maar om de Sjoel met de nieuwe bestemming aan te bieden aan 
geïnteresseerde horecaondernemers.
Belangrijk uitgangspunt voor ons als bestuur is dat wij medege

bruik van de Sjoel proberen af te dwingen. Zodat we in welke vorm 
dan ook in staat blijven aan onze doelstellingen te kunnen vol
doen. In elk geval blijft bij deze constructie het gebouw in handen 
van onze stichting en kunnen we het als cultuurhistorisch erfgoed 
in stand houden. Uiteraard moeten we onze activiteiten in vorm en 
aantal wel aanpassen aan de nieuwe situatie.

Lunchroom
Inmiddels hebben we contact met een exploitant die in de Sjoel 
een lunchroom wil onderbrengen. Niet zomaar een horecabedrijf, 
maar horeca met een sterk sociaal maatschappelijk karakter. Een 
vorm die uitstekend past bij en in een gebouw als de Sjoel. Boven
dien hebben de ondernemers aangegeven een bijzonder gevoel te 
hebben bij de achtergronden van het gebouw en de doelstellingen 
onze stichting. Ze willen dan ook graag meewerken aan een vorm 
van medegebruik van de Sjoel.
De nieuwe bestemming en de samenwerking met de horecaonderne
mer bieden nieuwe kansen voor de Sjoel. De lunchroom is elke dag 
geopend en dus is iedereen in de gelegenheid kennis te maken met 
wat eens een Joodse synagoge was. Nog meer mensen dan voor
heen kunnen op deze manier in aanraking komen met de Sjoel en 
ons werk. De belangstelling voor de Sjoel kan alleen maar groeien.

Niet alleen de gemeente wil aan deze ontwikkeling meewerken, ook 
de bank heeft er zijn goedkeuring aan gegeven. De bank is bereid 
door middel van een soepeler financieel regime voor de korte ter
mijn deze ontwikkeling een reële kans te geven.

Samen moet het lukken
We zijn er nog niet. Er liggen nog de nodige uitdagingen op ons te 
wachten. Maar met de inzet van ons allemaal moet het lukken om 
de toekomst van onze Sjoel zeker te stellen. 
We houden u op de hoogte.

Er is de komende tijd veel werk te doen om ook in de toekomst 
nog een Sjoel in Brielle te hebben. Daarbij is meer hulp nodig 
dan we nu voor handen hebben. Wat we nodig hebben zijn 
mensen die mee willen denken en mee willen doen. Hoe we 
dat financiële gat dat er nog steeds is, kunnen dichten. En wat 
kunnen we verder doen om de inkomstenstroom te vergroten. 
Wie wil het bestuur komenversterken, wie wil in een nog te 
vormen werkgroep plaatsnemen, wie wil de handen uit de mou
wen steken, activiteiten organiseren en hand een spandien
sten verrichten voor de Sjoel? Laat het ons weten. Alle hulp is 
meer dan welkom.

Hulp is nu meer dan nodig

Sjoel krijgt ook horecabestemming voor lunchroom

Lenny Kuhr in de Sjoel
Op zondagmiddag 17 december komt zangeres Lenny Kuhr naar 
onze Sjoel met een spannende ontroerende en vitale voorstel
ling die menig hart zal raken, zowel om de inhoud en de zeer 
persoonlijke verbindende teksten als door de muziek die zich zeer 
transparant, vurig en verfijnd laat horen. Er wordt met minimale 
geluidsversterking gewerkt. 
Reserveren kan op email: riet@sjoelbrielle.nl. 
Toegang is 17,50 euro per persoon. 

Tentoonstelling
Vanaf 11 augustus tot 28 augustus is er een unieke tentoonstelling 
van werk van de bekende Balinese kunstenaar Nyoman Darsane. 
Pentekeningen en aquarellen evenals batiks zijn te bewonderen.

De opening van de tentoonstelling, die wordt georganiseerd door 
het Zendingserfgoedhuis in Zuidland, is op vrijdagmiddag 11 au
gustus om 15.00 uur. 
Website: www.zendingserfgoed.nl 



Tijdens de dagen dat de Sjoel open is voor bezoekers zijn er vrijwil
ligers die rondleidingen verzorgen en antwoord geven op vragen. 
Al vele jaren zijn dit Corrie, Kees en Tjeerd. Ze hebben versterking 
gekregen van Nellie en Anita. We zijn blij met hen en ook met de 
vrijwilligers die de nieuwsbrieven rondbrengen waardoor er geen 
postzegel op hoeft.
Als er bijeenkomsten zijn kunnen we een beroep doen op gastvrou
wen die zorgen voor de koffie en thee. De kleine groep vrijwilligers 
heeft versterking nodig, dus iedereen die mee wil helpen is van 
harte welkom. 

Een paar vrijwilligers vertellen over hun betrokkenheid en wat ze 
zoal meemaken.

Met respect en plezier
Corrie: “Sinds een aantal jaren ben ik vrijwilliger in de voorma
lige Sjoel van Brielle. Met veel respect en plezier vertel ik aan 
bezoekers over het Joodse geloof, hun wetten en rituelen in het 
dagelijks leven. Ook over bijzondere feestdagen, zoals op vrijdag 
de sjabbatmaaltijd waarin het gezin centraal staat. Vaak verbaast 
het de bezoekers en maakt het veel indruk, zodat we tot goede 
en mooie gesprekken komen, waardoor mensen anders en met 
respect naar het Joodse geloof kijken en het ook vertalen naar de 
onrustige tijd waarin we nu leven. Met een goed gevoel verlaten ze 
de Sjoel. Daarom is het voor mij waardevol dat ik dit allemaal kan 
vertellen en laten zien.”

Ooit weer een Joods gebedshuis
Oege: “Op een zonnige maandagmiddag liep een bezoeker binnen 

(hij vertelde later dat hij uit Jeruzalem kwam) zijn hele familie was 
vermoord. Hij keek zwijgend. Toen ik vroeg waar hij vandaan kwam 
zei hij dat Middelburg zijn geboorteplaats was. Hij woonde nu al 
heel lang in Jeruzalem, vrij spoedig na de Tweede Wereldoorlog was 
hij daarheen gegaan. 
Hij liep wat rond, bedankte me, zei dat hij weer ging en verdween. 
Bijna alle Joodse bezoekers zeggen het te waarderen en belangrijk 
te vinden dat de voormalige synagoge in stand gehouden wordt. 
In het gastenboek staat een wens van een Joodse man uit Den 
Haag, dat de synagoge ooit weer als Joods gebedshuis zal mogen 
fungeren.”

Herdenkingsmonument
Tjeerd: “Op een maandagmiddag wandelt een oudere man de syna
goge binnen. Vervolgens loopt hij naar het herdenkingsmonument. 
Staat daar een poosje te kijken en ineens zie ik tranen in zijn 
ogen. Ik vraag wat is er aan de hand? Maar door emotie kan 
de man geen antwoord geven. Na een glas water, dat hij gelijk 
leegdrinkt, wordt hij wat rustiger en kan ik een gesprekje met hem 
beginnen.”

Een inspirerende plaats
Anita: “Ik ben nog niet zo lang als vrijwilliger in de Sjoel werkzaam 
en weet nog niet zoveel als mijn collega’s van de Joodse geschie
denis, maar iedere keer leer ik weer bij. Ik vind het fantastisch om 
zoveel verschillende mensen te ontmoeten die allemaal een eigen
boeiende en interessante visie op de huidige wereld hebben.
De Sjoel is een inspirerende plaats en ik vind het leuk om daar deel 
vanuit te maken.”

Vrijwilligers vertellen

Stolpersteine glimmen weer door inzet schooljeugd
Nadat in 2011 en 2012 op VoornePutten 45 Stolpersteine zijn ge
plaatst als herinnering aan de Joodse families die werden gedepor
teerd, worden die gedenkstenen jaarlijks gepoetst door leerlingen 
van de scholen in de verschillende plaatsen.

Op vrijdagochtend 21 april werden ze in Brielle gepoetst door klas 
1B van de CSG  Bahûrim.

Groep 6 van CNS De Nieuwe Weg uit Oostvoorne poetsten de Stol
persteine aan de Brielscheweg en de Stationsweg.
De leerlingen weten waarom die steentjes er liggen en zij zorgen 
ervoor dat ze goed zichtbaar blijven.
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Beste vrienden en donateurs
In december 2016 bent u door het bestuur van de Stichting Behoud 
Synagoge Brielle geïnformeerd over de financiële problematiek van 
de Brielse Sjoel. In die nieuwsbrief stond een noodoproep aan
gaande ons exploitatietekort en het inkrimpen van ons vermogen.
Velen van u hebben gereageerd door middel van een gift of een 
financiële toezegging als het toekomstperspectief van de Sjoel er 
weer rooskleuriger uit zou zien. Hiervoor onze oprechte dank. 

Inmiddels zijn we een half jaar verder. We hebben in deze periode 
niet stilgezeten. Omdat onze noodoproep niet voldoende heeft 
opgebracht om het tij te keren, moesten we stappen ondernemen 
om te onderzoeken hoe wij met de Sjoel toch verder kunnen met 
behoud van onze doelstelling. We zochten naar een vaste huurder 
die garant staat voor een deel van de onkosten, maar ons ook 
ruimte geeft voor eigen activiteiten. 
Welke vaste huurder erin komt is nog niet duidelijk, maar de zorg 
voor het onderhoud van het gebouw blijft onze verantwoording.
U begrijpt dat maandelijkse lasten afgedragen moeten worden en 
dat vanwege de eventuele aanpassingen er onkosten zullen zijn.

Zonder uw gift, die na onze noodoproep binnenkwam, had de 
toekomst van de Brielse synagoge er nog triester uitgezien. Daarom 
vragen wij u om ons te blijven steunen en aan al diegenen die ons 

een toezegging hebben gedaan en deze nog niet hebben overge
maakt, dit liefst nog deze maand te doen op ons Rabobanknummer. 
Door uw investering krijgen wij kansen en mogelijkheden om de 
doelstelling van de Sjoel, misschien iets anders dan u gewend was, 
inhoud te blijven geven.
Help ons alstublieft om dit erfgoed in stand te houden.
We kunnen niet zonder uw betrokkenheid. We kunnen ook niet 
zonder uw financiële steun. 
Nu niet, maar ook niet in de toekomst. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jan Wolters, voorzitter.

Acceptgiro
Bij deze Nieuwsbrief treft u een acceptgiro om uw bijdrage  
over te maken. Alvast heel hartelijk dank. Ons banknummer is: 
NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge 
Brielle te Brielle. Vriendelijk verzoek om bij betaling via internet 
uw adres en postcode te vermelden.
De begroting kunt u vinden op onze website: 
www.sjoelbrielle.nl

Herdenking deportatie
Op zondagmiddag 29 oktober wordt herdacht dat 75 jaar geleden 
de Joodse families uit Brielle, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Heen
vliet, Zuidland en Spijkenisse werden gedeporteerd. De bijeenkomst 
begint om 14.00 uur. Medewerking van het mannenkoor Nieuwerkerk 
aan de IJssel onder leiding van Gerard Lange. (foto John Biert)

Filmclub
Iedere maand, vanaf oktober, wordt in de Sjoel op de tweede maan
dagavond een schitterende film vertoond. Inloop: 19.30 uur (en 
dan staat de koffie en thee al klaar!). Aanvang film: 20.00 uur.  
De prijs voor een toegangsbewijs is € 6,50, inclusief één keer kof
fie of thee. Ieder ‘lid’ krijgt per mail een uitnodiging met de titel 
van de film. 
Iedereen is welkom en kan op die avond zijn of haar emailadres 
opgeven. De volgende maand krijgt u dan een persoonlijke uitno
diging. Om meer bekendheid aan de filmavond te geven zou het 
geweldig zijn wanneer u andere filmliefhebbers op de filmavonden 
in de Sjoel wilt attenderen. Weet u iemand die belangstellend is, 
geef dan zijn/haar emailadres door en het zal in de mailing worden 
opgenomen.

De filmcommissie (At, Marja, Ton, Els). 
Informatie op www.sjoelbrielle.nl/filmclub


