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NIEUWSBRIEF

Lesbrief Jodenvervolging overhandigd

Wethouder Wilbert Borgonjen heeft de eerste lesbrief over de
Jodenvervolging op Voorne-Putten officieel overhandigd aan leerlingen van een aantal Brielse scholen. Dit gebeurde onder grote
belangstelling op dinsdag 19 april, uiteraard in onze Sjoel.
De kinderen waren duidelijk geïnteresseerd in het verhaal van
Kitty Katan, het 13-jarige Joodse meisje dat vanuit Brielle is
weggevoerd en in een concentratiekamp is omgebracht.
De lesbrief vertelt het verhaal van de Jodenvervolging in de
Tweede Wereldoorlog. Voor de verschillende plaatsen gebeurt dat

Brielse Sjoel en haar verhalen
Komend najaar staat een publicatie met bijzondere verhalen
gepland. In de afgelopen jaren, vanaf de restauratie in 2005, zijn
diverse voorwerpen, verbonden met de joodse traditie en geschiedenis, aangeboden aan de Brielse Sjoel. Deze voorwerpen worden
tentoongesteld in een tweetal vitrines.
Met deze voorwerpen, zoals een boekrol met het verhaal van
Esther, een verzilverd jadje, sabbatskandelaaren of gebedsriemen,
zijn mooie, vaak ook aangrijpende verhalen verweven.
Deze verhalen worden nu op schrift gesteld door de oud-voorzitter en oprichter van onze stichting, ds Egbert Rietveld. Deze
publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door een cultuursubsidie
van de gemeente Brielle. Elk verhaal wordt op een aparte pagina
voorzien van een foto van het betreffende voorwerp.
Door het bundelen van deze verhalen zal dit gebouw aan de
Brielse Turfkade, met zijn eigen geschiedenis van hoop en van
vervolging, nog meer tot de verbeelding gaan spreken!

aan de hand van de geschiedenis van Joodse kinderen die daar
zijn weggevoerd. Het maakt het voor de kinderen op deze manier
nog tastbaarder.
De lesbrieven zijn door de scholen enthousiast ontvangen en worden de komende tijd ongetwijfeld in de klas behandeld. De lesbrieven zijn via de website van de Sjoel te downloaden:
www.sjoelbrielle.nl.
Fotograaf John de Pater is zo vriendelijk geweest om zijn foto’s
beschikbaar te stellen voor deze nieuwsbrief.

De eerste Stolpersteine worden gelegd
In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over het
Stolpersteine-project. We vertelden u dat we probeerden om voldoende financiën bij elkaar te krijgen om in verschillende plaatsen in de regio Stolpersteine (struikelstenen, gedenksteentjes) te
plaatsen voor de huizen waar tot 1942 Joodse mannen, vrouwen
en kinderen woonden en vandaar zijn gedeporteerd.
Het is een Europees project en inmiddels liggen er al meer dan
25.000 in alle landen waar vandaan Joden zijn weggevoerd naar
concentratiekampen.

We zijn verrast door de vele spontane reacties van allen die dit
een mooi initiatief vinden. Dank aan iedereen die met een bijdragen garant staan voor het slagen van dit project.

Eerste steentjes
We zijn blij u te kunnen vertellen dat op 25 juli 2011 de eerste
steentjes worden gelegd in Brielle, Oostvoorne en Hellevoetsluis.
Het was helaas niet mogelijk om in dezelfde periode ook in
Heenvliet, Zuidland en Spijkenisse de steentjes te leggen. Dit
wordt uitgesteld naar de lente van volgend jaar.
De scholen in alle genoemde gemeenten zijn betrokken bij dit
project en krijgen een speciale lesbrief over de Jodenvervolging
waarin een Joodse jongere uit de eigen plaats of de regio, centraal staat.

In juli worden de Stolpersteine gelegd in Brielle voor de families
Cohen, Gazan, Katan en Philipse. In Oostvoorne voor de families
Wessels en Van Dijk en in Hellevoetsluis voor Roosje van de
Runstraat-Frenkel. Bij elkaar 28 steentjes voor 28 Joodse plaatsgenoten. Omdat we hen niet mogen vergeten en niet willen vergeten.
U bent van harte uitgenodigd bij de plechtigheid aanwezig te
zijn.
Contactpersoon: Riet de Leeuw van Weenen, telefoon 0181452895, e-mail: riet@sjoelbrielle.nl

Van de voorzitter
De Sjoel mag zich de laatste tijd verheugen in de nodige belangstelling. Er vinden met enige regelmaat activiteiten plaats, georganiseerd door ons zelf of door huurders in de vorm van verenigingen, instellingen of bedrijven. Telkens krijgen we bijzonder
positieve geluiden te horen over hoe mooi en bijzonder onze
Sjoel toch is. Daar mogen blij me zijn en we mogen er ook trots
op zijn dat de Sjoel zo wordt gewaardeerd.
Die enthousiaste reacties hebben we vooral ook te danken aan de
inzet van onze vrijwilligers. Zij zorgen er elke keer weer voor dat
de Sjoel er netjes uitziet en dat onze gasten zich welkom weten.
Maar ook zonder de (financiële) steun van onze donateurs, Sjoelfellows en bedrijven die ons een warm hart toedragen, kunnen we
niet.
Als bestuur zijn we volop bezig met de toekomst. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat de Sjoel nog meer in de belangstelling komt te

staan. Om de achtergrond van de voormalige synagoge en zijn
geschiedenis nog meer voor het voetlicht te brengen, om het een
centrum van ontmoeting en cultuur te laten zijn en niet in de
laatste plaats om de Sjoel ook als commercieel af te huren ruimte
aan te bieden. Want hoe we het ook wenden of keren, om onze
boodschap te kunnen blijven uitdragen, zijn (structurele) inkomsten) meer dan noodzakelijk. Daar hoort ook een verdere professionalisering bij. We werken daar nu hard aan en de eerste stappen in die richting zijn al gezet.
Het moge duidelijk zijn dat niet zonder meer elke commerciële
activiteit onderdak kan krijgen in de Sjoel. Daar stellen we duidelijk grenzen aan. Het mag en kan ons gedachtegoed in geen geval
in de weg staan. De Sjoel is en blijft altijd aan zijn geschiedenis
verbonden. We zijn verplicht om daar op een respectvolle manier
mee om te gaan.

DeltaPort Donatiefonds maakt uitgifteluik mogelijk
DeltaPort Donatiefonds geeft een financieel steuntje in de rug
voor de Sjoel.
Vooral vrijwilligers, maar ook anderen, hebben zich in het verleden wat verbaasd getoond over de logistiek naar de keuken/bar
in de Sjoel. Het bestuur kreeg vorig jaar de suggestie om een uitgifteluik te maken in de scheidingswand. Nadat Jan Walraad een
schetsje en wat berekeningen had gemaakt, bleek het goed uitvoerbaar. De kosten waren de volgende hobbel die we moesten
nemen.
Gelukkig bestaat er het DeltaPort Donatiefond dat is opgericht
door bedrijven in de wijde regio. Dit fonds steunt financieel projecten op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recratie ten
behoeve van de inwoners van het industriegebied rond de
Rotterdamsche haven. Het DeltaPort Donatiefonds heeft in
november 2010 een bedrag toegekend aan de Sjoel Brielle voor
het realiseren van een uitgifteluik.
Reeds eerder mochten wij van dit fonds een mooie donatie ontvangen. Het bestuur dankt het DeltaPort Donatiefonds van harte.

De Sjoel in 2011
Het winterseizoen begint al aardig op te schieten. Nogal wat bijeenkomsten zijn gehouden in onze mooie Sjoel aan de Brielse
Turfkade. Bijzondere avonden hebben er plaatsgevonden waarvan
de avond over de kunstenaar Hendrik Werkman, door Cees
Weltevrede, door velen een hoogtepunt werd genoemd.
Natuurlijk stoppen de activiteiten niet met de komst van de
zomer, integendeel, de Sjoel gaat weer drie middagen in de week
open voor bezoek, dus kom gerust een kijkje nemen. Op 4 mei zal
de jaarlijkse herdenking plaatsvinden, ook in de Sjoel.
We proberen nog concerten te organiseren en er wordt met kunstenaars gesproken om te exposeren. Op 11 september houden we
de jaarlijkse donateursmiddag met een bijzonder programma.
Het komende winterseizoen proberen we nog meer gespreksavonden te organiseren over onderwerpen die te maken hebben met
de geschiedenis en het motto van de Sjoel ‘Licht en Hoop’.
Daarover hoort u later dit jaar meer.

Website
Wilt u nieuws van de Sjoel in uw mailbox ontvangen? Wilt u als
eerste op de hoogte worden gehouden van nieuwe concerten,
lezingen en exposities in de Sjoel? Schrijf u dan in voor onze
digitale nieuwsbrief op de website www.sjoelbrielle.nl. Rechts
bovenaan kunt u uw naam en e-mailadres invullen en u ontvangt
vervolgens automatisch alle nieuwtjes in uw mailbox. Uitschrijven
op de nieuwsbrief gaat ook eenvoudig via de instructies die u in
iedere nieuwsbrief vindt. De nieuwsbrief wordt onregelmatig verstuurd, als er iets te melden is.
De website biedt u ook een overzicht van alle actuele culturele
gebeurtenissen in de Sjoel; kijk regelmatig op www.sjoelbrielle.nl
onder het kopje ‘Nieuws’ en u heeft een actueel overzicht.
Tenslotte wil ik u nog attenderen op het overzicht van het project
‘Stolpersteine’ dat u vindt onder sjoelbrielle.nl/stolpersteine.

Herinnering is verlossing, vergeten is ballingschap
Herinnering is verlossing, vergeten is ballingsschap. Zo luidt de
vertaling van het opschrift in de Hebreeuwse taal, dat is gebeiteld in een steen boven de hoofdingang van de Sjoel.
Met deze uitspraak van rabbi Baäl Sjem Tow in gedachten probeert het Sjoelbestuur, in die geest allerlei activiteiten te laten
plaatsvinden.
Regelmatig horen we van bezoekers dat ze het gebouw prachtig
vinden: een aanwinst voor Brielle. Daarnaast vinden ze het heel
goed dat we ruim aandacht geven aan de joodse geschiedenis.
Moeten we meer aandacht aan het voorlichtingsaspect geven over
dit onderwerp, zo vroegen we ons af. Het bestuur is van mening
van wel, passend in het gebouw.
We hebben ideeën en plannen om de historie en de verhalen van
de Sjoel zichtbaarder en sprekender te kunnen maken. Omdat de
ruimte toch beperkt is en er nogal wat verschillende activiteiten
plaatsvinden denken we aan een digitale show die op verzoek kan
worden vertoond.

Uiteraard gaat dit geld kosten en dat hebben we nog steeds niet
te veel, vandaar dat we gaan proberen sponsors, groot en klein,
te zoeken voor dit project.

Financieel nieuws
Nieuwe penningmeester

Notarieel schenken, nu of later

Eind vorig jaar deelde de penningmeester van onze stichting,
Pascal Kreukniet, het bestuur mee dat hij ging verhuizen naar
Londen. Gevolgd door de mededeling dat hij als gevolg daarvan
zijn functie vanaf februari 2011 niet kon meer uitoefenen.
Schrik in het bestuur, dat kunt u zich voorstellen.

Steeds meer mensen willen een deel van hun vermogen schenken
aan een goed doel. Omdat onze Stichting een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) is, kunt u uw giften als aftrekpost
gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting.
Momenteel staat de mogelijkheid van notariëel schenken in de
belangstelling. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact
opnemen met Jan Bienefelt.

Inmiddels zijn we hard op zoek naar een nieuwe penningmeester,
maar tot op heden zonder succes. U begrijpt onze vraag: meld u
aan of geef een kandidaat hiervoor aan ons door. Een schitterende Sjoel en een enthousiast bestuur, daar wil je toch bij zijn ?
Wij zien uit naar uw bericht via mail of telefoon naar Jan
Bienefelt, 0181-459910.
Overigens kunnen we u melden dat we het jaar niet al te negatief
hebben afgesloten. Dit onder meer dankzij de bijdragen van onze
donateurs.
Bij deze Nieuwsbrief zit de acceptgirokaart weer bijgesloten. Voor
uw donatie zeggen wij u bij voorbaat dank.

Gegevens stichting en exploitatiewerkgroep
Secretariaat
(0180) 617 090
secretaris@sjoelbrielle.nl
Penningmeester
(0181) 479 282
penningmeester@sjoelbrielle.nl
Voor donaties en giften
Stichting Behoud Synagoge Brielle
giro 1976005

Uitgelote obligaties
Hetzelfde is van toepassing voor afwikkeling van uitgelote obligaties in 2010. De volgende obligaties zijn uitgeloot:
2006: 14, 38, 52, 61, 90, 105, 120, 126,173, 188, 199
2007: niet
2008: 19, 43, 57, 66, 95, 110, 125, 131, 182, 193
2009: 99, 114, 129, 136, 187, 198, 205, 223, 229, 240
2010: niet
2011 nog te publiceren: 13, 55, 69, 78, 91, 106, 137, 190, 206,
212

Verhuur en exploitatie
verhuur@sjoelbrielle.nl
(0181) 470 444
Activiteiten op cultureel gebied
cultuur@sjoelbrielle.nl
Educatie en contact met scholen
Elsa Galinsky (0181) 417 397
Rondleidingen met gids
Taetske Vollmuller (0181) 452 583
Beheerder
Ina van Veen (0181) 417 516

lay-out: Dokkum communicatie, Brielle
drukwerk: Repro Voorne, Oostvoorne
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