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Lenny Kuhr: Gekust door de eeuwigheid
Zondagmiddag 17 december was er een optreden van Lenny Kuhr. 
Lang voor de datum van het concert was de Sjoel uitverkocht en 
ontstond er een wachtlijst. Een aantal mensen van de wachtlijst 
kon alsnog blij worden gemaakt, omdat er enkelen door omstandig-
heden verstek moetsen laten gaan.
Iedereen heeft genoten van een mooi concert en omdat het 
concert plaatsvond tijdens het Joodse feest Chanoeka, werden zes 
kaarsen aangestoken aan de grote chanoekia, door een van Lenny’s 
begeleiders, Micha Cohen/Kool. Aansluitend zong Lenny Kuhr het 
chanoekalied: Maoz Tzur, dat door veel aanwezigen werd meegezon-
gen. Met dank aan de organisatie van de kerstmarkt, die de muziek 
zacht en later zelfs uit heeft gezet om het concert van Lenny Kuhr 
niet te storen.                                             (foto Joost de Koning)

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 1x koffie/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 e-mailadres 
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 e-mailadres door en het zal in de mailing 
worden opgenomen.
De filmcommissie (At, Marja, Ton, Els). Informatie op onze website:  
www.sjoelbrielle.nl/filmclub

Achter de schermen probeert het bestuur een passende invulling 
te vinden voor de Sjoel om het voortbestaan van dit belangrijke 
Joods cultureel erfgoed voor de toekomst te kunnen verzekeren. 
Het heeft echter nog niet tot concrete resultaten geleid. Het 
plan is om een uitbater van een lunchroom (daghoreca) te inte-
resseren voor de Sjoel, inclusief een terras op de Turfkade. Nu de 
gemeente het havengebied voor de deur van de Sjoel een posi-
tieve impuls wil gaan geven en de mogelijkheden voor horeca en 
terrassen wil uitbreiden, gaan zich ongetwijfeld geïnteresseerde 
ondernemers aandienen. Ideeën en suggesties zijn uiteraard van 
harte welkom. We houden u op de hoogte.

Onze trouwe donateurs zijn we heel veel dank verschuldigd. 
Zonder al die donaties hadden we het ongetwijfeld nooit gered. 
In een vorige nieuwsbrief hebben we een extra beroep gedaan op 
onze donateurs. In verband met de onzekere financiële situatie 
hebben we eerder gevraagd welk bedrag ze zouden willen toezeg-

gen om de Sjoel ook in de toekomst te kunnen laten voortbe-
staan. Het leverde een aantal mooie toezeggingen op, maar het 
was niet voldoende om de schuld aanzienlijk te kunnen verlagen. 
Uiteraard willen we deze donateurs nogmaals heel hartelijk 
bedanken voor hun financiële steun.

Het grote financiële tekort is er echter nog steeds en is dus 
ook nog 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) ontstaan mogelijkheden om de 
doelstelling van de Sjoel inhoud te blijven geven. We blijven u 
nodig houden en het zou geweldig zijn als eerder gedane toezeg-
gingen 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.

Stand van zaken toekomst Sjoel

Filmclub voor liefhebbers
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Een bijzonder tekstrolletje

Herdenking deportatie Joodse medeburgers

Overlijden Tiny Zegers

Regelmatig worden aan de Sjoel boeken en een variatie aan voor-
werpen geschonken. Ieder voorwerp heeft zijn eigen geschiedenis. 
De verhalen worden u verteld door de vrijwilligers.
In december kwam daar iets heel bijzonders bij. Een tekstrolletje 
dat tot 1942 in de mezoeza (kokertje) aan de deurpost van het 
huis van Sally Levie zat. Sally woonde met zijn gezin in de Voor-
straat in Spijkenisse, het huis waar ook de ongetrouwde Jaantje de 
Vries woonde. Jaantje was de tante van Mina Monas, de vrouw van 
Sally. De familie de Vries woonde vanaf 1841 in Spijkenisse. Best 

mogelijk dat zij hun mezoeza vanuit Mijnsheerenland meebrachten 
naar Spijkenisse. Na de deportatie werd het huis door de bezetter 
verkocht en het kokertje met daarin het tekstrolletje werd verwij-
derd en was spoorloos. Vorig jaar kwam iemand het tekstrolletje, 
zonder mezoeza, brengen bij de Historische Vereniging van Spijke-
nisse. Zij beslisten dat het beter op zijn plaats was in onze Sjoel.  
En dat vinden wij ook. Hoe oud het rolletje is weten we nog niet. 
Er zitten roestvlekjes op de tekst omdat de mezoeza waarschijnlijk 
roestig was. 

Op zondagmiddag 29 oktober werd in een stampvolle Sjoel her-
dacht dat 75 jaar geleden de Joodse families uit Brielle, Oost-
voorne, Hellevoetsluis, Heenvliet, Zuidland en Spijkenisse werden 
gedeporteerd. Veel mensen werkten mee aan deze herdenking. 
Leerlingen van CSG Bahûrim zongen en lazen gedichtjes en het 

mannenkoor Nieuwerkerk aan de IJssel, onder leiding van Gerard 
Lange, zong Hebreeuwse liederen en gebeden. Aanwezig waren de 
burgemeesters en vertegenwoordigers van gemeenten op Voorne-
Putten, evenals de delegatie uit Queenborough. Meer foto’s (van 
Joost de Koning) kunt u vinden op de website: www.sjoelbrielle.nl

We werden getroffen door het overlijden van Tiny Zegers op 
24 januari 2018. Ze werd 60 jaar. 
Tiny was de vrouw van Egbert Rietveld, initiatiefnemer en eerste 

voorzitter van onze Stichting. In gedachten zijn we bij Egbert en 
de kinderen. Moge de herinnering aan haar tot zegen zijn voor 
 allen die haar hebben gekend. 
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