
 
- orgelspel: ‘Con moto maestoso en Fuga’ uit Sonate III   
   F. Mendelssohn-Bartholdy 

- bij de uitgang is er één collecte:  
voor de Dordtse afdeling van de Stichting Stolpersteine. 

toelichting op de collecte 

Duizenden zijn er inmiddels, verspreid over heel Europa: Stolpersteine.  
Deze struikelstenen, 10 bij 10 cm groot, worden aangebracht in het trottoir 
bij de woningen van weggevoerde, en in concentratiekampen vermoorde 
joden. Ze zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig en 
vormen een eerbetoon aan omgebrachte stadgenoten, een 
herdenkingssteen, bedoeld om de herinnering aan hen, en hun lot, levend 
te houden.  
Ook in Nederland zijn er inmiddels, in 75 steden en dorpen, honderden in 
de stoepen gemetseld, voorzien van een messingplaatje met naam, 
leeftijd, geboorte- en sterfdatum.  
In Dordrecht, dat een aanzienlijke joodse bevolkingsgroep kende, was er 
evenwel nog niet een. Een werkgroep, in 2013 opgericht, probeert daar 
verandering in te brengen. Op dinsdag 9 april 2013, heeft de werkgroep 
zich officieel gepresenteerd, tijdens een persconferentie in het stadhuis.  
Tegelijk is een website geopend, die opzet en doel van de werkgroep 
toelicht en verder van alles uitlegt over het fenomeen Stolpersteine:  
www.stolpersteine-dordrecht.nl. Er staan meer dan 160 verhalen op van 
Joodse Dordtenaren die niet vergeten zullen worden.  
Inmiddels zijn van de 208 stenen die gelegd moeten worden er 86 
gerealiseerd. 
De Stichting Stolpersteine Dordrecht is wat betreft financiën afhankelijk 
van giften en subsidies.  
Voor een struikelsteen met bijkomende kosten betaalt de stichting € 150. 

 

 
 
 

 
 

voor de Joodse Dordtenaren die rond 12 november 1942 werden opgepakt 
en weggevoerd naar de Hollandse Schouwburg en vervolgens naar 

Westerbork en vandaar naar de vernietigingskampen 

 

 

 

 

 

Grote Kerk Dordrecht 

12 november 2017, 19.00 uur 

 

 

‘Vergeten is ballingschap, gedenken bevrijding’ 
(Baäl Sjem Tov) 



Deze gedachtenisbijeenkomst is georganiseerd op initiatief van het 
Platform Dordtse Kerken in samenwerking met het Ivrietkoor  
‘Al Naharot’ uit Dordrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met medewerking van: 

Ivrietkoor ‘Al Naharot’ uit Dordrecht o.l.v. Doron Peper 
Hannah Verhulst, chazzanit 
Sefanja Severin, piano 
Ruzana Tsymbalova en Diana Byazarti, viool 
Freek van Diest, altviool 
Clara Riviere Visier, cello 
Cor Ardesch, Kam-orgel 
Bertie Rodrigues, persoonlijke woorden 
Edjo Frank, gedicht 
ds. P.L. Wansink, overdenking 
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- allen zingen  Psalm 150 (Geneefse psalter) 
 vers 1 

 

vers 2 Hef, bazuin, uw gouden stem  
 harp en fluit, verheerlijkt Hem 
 Cither, cimbel, tamboerijn 
 laat uw maat de maatslag zijn 
 van Gods ongemeten wezen 
 opdat zinge al wat leeft 
 juiche al wat adem heeft 
 tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

- zegen  eerst gezongen door het koor, daarna door allen 

 Osee sjalom bimromav, Die vrede sticht in zijn  
   hoge sferen, 
 hoe ja-asee sjalom aleenoe,  Hij moge ook vrede brengen  
  voor ons 

we-al kol Jisra’el, en voor heel Israël. 
we-imroe ameen.  Zeg nu AMEN. 
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- koor: Koralim Psalm 24 vers 3-5  (muziek van Bach) 

Wie zal klimmen op de berg des Heeren en wie zal staan in de 
plaats Zijner Heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart 
is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk 
zweert: Die zal de zegen ontvangen van den Heere, en 
gerechtigheid van de God zijns Heils. 

- gebed gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Onze Vader die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel,  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 

- Psalm Psalm 150 

- koor:  Halleluja - Psalm 150 (Ivriet) 

Halleluya, halleluya  
b’tzil’tzelei shama 
Halleluya, halleluya  
b’tzil’tzelei tru’a. 

Kol hanshama t’haleil Ya, 
Halleluya, halleluya 

Praise the Lord  
with clear-toned cymbals 
Praise the Lord with loud,  
clashing cymbals 

Let all souls praise God –  
Halleluya! Halleluyah. 
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Gedenken als opdracht, een verantwoording 
Rond 12 november is het 75 jaar geleden dat een groot deel van 
de Joodse gemeenschap in Dordrecht is opgepakt om uiteindelijk 
te worden afgevoerd naar de vernietigingskampen. Zoals op de 
meeste plaatsen in Nederland bleef verzet van de plaatselijke 
bevolking, in dit geval de Dordtenaren uit. Achteraf is het 
makkelijk oordelen, maar beschamend is het zeker. 

Vanavond staat deze gedachtenisbijeenkomst in het teken van 
een confrontatie met deze werkelijkheid. Wij willen voor alles 
onze solidariteit betonen met onze Joodse stadgenoten, van toen 
en nu.  

De Baäl Shem Tov, stichter van de Chassidische beweging, leert 
ons dat vergeten ballingschap betekent. Wie zijn ogen sluit voor 
het verleden leeft niet naar de toekomst. Het gedenken van wat 
toen gebeurde is een stap in de richting van een nieuwe 
toekomst. In Nederland gaf rabbijn Awraham Soetendorp een 
motief voor dit gedenken: ‘Niet het gevoel van schuld moet 
versterkt worden, maar het bewustzijn van verantwoordelijkheid’. 
Het gedenken van Joodse Dordtenaren nu 75 jaar geleden kan 
ons zo helpen te beseffen dat het onze opdracht is onze wereld 
te bewaren voor het onheil van antisemitisme en breder van 
discriminatie van hele bevolkingsgroepen.  

Op initiatief van het Ivrietkoor ‘Al Naharot’ uit Dordrecht en het 
Platform van Dordtse kerken gedenken wij vandaag deze voor 
Dordrecht zo dramatische gebeurtenis.  
Dat het mag bijdragen aan een breder begrip tussen 
bevolkingsgroepen en bovenal aan vrede tussen mensen tot eer 
van de Eeuwige, geprezen zij zijn Naam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



- klokgelui vóór de dienst: de klokken  3, 4, 5, 6  ‘Gloria Te Deum’ 

- orgelspel: ‘Fantasie over Shalom’  Toon Hagen 

- welkom door ds P.L. Wansink 

- openingswoord door de burgemeester van Dordrecht,  
burgemeester A.W. Kolff 

- bemoediging: 

vrg.: Onze hulp in de Naam van de HEER 

allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- Psalm Psalm 121 

 Een bedevaartslied 

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
 vanwaar zal mijn hulp komen? 

- koor:  Psalm 121  Esa Eynai  (Ivriet) 

 Esa Eynai el heharim, me'ayin me'ayin yavo ezri- 
 Ezri me 'im Hashem, oseh shamayim va'aretz 

  
- allen zingen  Psalm 121, Geneefse psalter 

 vers 1 
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- Zeven kaarsen worden aangestoken steeds voorafgegaan door de tekst: 

Laten ook hier de namen genoemd blijven 
Van wie gestorven zijn. 
Zij schonken ons het leven, 
Hun liefde, hun vriendschap, 
Zij noemden ons hun naam , 
Zij deelden met ons de dagen en de nachten. 
Wij gedenken hen. 

Ontsteken wij een licht voor hun liefde die niet dooft …  
Ontsteken wij een licht voor hun vertrouwen dat vrede overwint 
Ontsteken wij een licht voor hen die om hen treuren elke dag opnieuw 
Ontsteken wij een licht voor hun profetische stem en hun dromen 
Ontsteken wij een licht voor hun zachtmoedigheid 
Ontsteken wij een licht hun woorden van troost  
Ontsteken wij een licht voor hun leven  

de kaarsen worden ontstoken door jonge Joodse kinderen als teken van 
hoop en licht 

- het Kaddisj-gebed  iedereen gaat staan 

De inhoud van het Kaddisj-gebed is het belijden en onvoorwaardelijk 
aanvaarden van Gods wereldleiding, waaraan verbonden wordt een woord van 
troost met Messiaanse gedachte. Deze belijdenis wordt ook uitgesproken 
wanneer de vraag ‘waarom’ wordt gesteld bij het voorgoed heengaan van onze 
dierbaren. 

Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam in de wereld die Hij 
schiep naar Zijn wil. Moge Hij zijn koninkrijk vestigen in uw dagen en 
tijdens uw leven en nog in deze generatie van Jisraël, spoedig en in 
de nabije toekomst.   

Zegt daarop : AMEN  
Moge Zijn grote Naam ten eeuwigen dage worden geprezen. 
Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd, 
bezongen en aanbeden zij de Naam van de Heilige. Hij zij geprezen 
boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en boven alle troost 
die in deze wereld kan worden uitgesproken.   

Zegt daarop: AMEN.  
Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor ons en 
voor heel Jisraël.   

Zegt daarop: AMEN.  
Hij die vrede maakt in Zijn sferen, moge Hij vrede maken voor 
ons, voor heel Jisraël en voor de hele mensheid.   

Zegt daarop: AMEN.   
   iedereen gaat zitten 
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- gedicht ‘Scherven’ van de Joodse dichter Edjo Frank 

stukjes glas 
op de stoep 

scherven zonder naam 
hier was een vrouw 
een man, een kind 

misschien jijzelf 
in het langsgaan 
stil gaan staan 

waarom op deze plek 
was het gisteren of vandaag 

was het droog of viel de regen 
er is niets meer 

niet eens een schim 
van wie hier liep of 

lag te rusten 
de herinnering aan 

wie jij was 
waarheen jij ging 

weggehaald 
wat bleef 

een hoopje scherven 
tot morgen 
misschien 

- herdenkingsgebed ‘El Male Rachamiem’  

God, Hoogverhevene, vol van liefde, geef rust en harmonie 
door Uw beschermende aanwezigheid aan de zielen van 
allen met wie wij verbonden waren, de mannen, de vrouwen 
en de kinderen die in tijden van oorlog werden gedood, 
temidden van de zielen van de heiligen en zuiveren die als 
lichten in de duisternis stralen.  
Bron van liefde, berg hen onder de beschutting van Uw 
vleugels. Neem hun zielen op in de bundel van het eeuwige 
leven, mogen zij rust en harmonie vinden in de tuin van 
Eden.  
De Altijd Aanwezige is hun erfdeel, moge de herinnering 
aan hen in onze harten gegrift blijven van generatie op 
generatie.  

Laten wij daarop zeggen: AMEN. 
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- allen zingen  psalm 121, Geneefse psalter, vers 2 

 Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
 als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
 Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
 Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 

- koor:  KINA 

Treurzang,  

ter herinnering aan de talloze slachtoffers  

die van 1939 tot 1945 omkwamen.  

God, zie neer vanuit de hemel.  
Verdriet is onze huizen binnengedrongen.  
Wie zal ons helpen?  
Zoals het duister van de nacht  
plaatsmaakt voor het ochtendlicht  
en de bladeren die in de herfst  
van de bomen vallen er in de lente weer aankomen,  
zo zal de dag van vrijheid komen  
en zullen wij het licht weer tegemoet zien. 

- Schriftlezing:  Genesis 32, 23-32  
32,23

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok 
overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide 
vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 

24
Nadat 

hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn 
bezittingen naar de overkant. 

25
Maar zelf bleef hij achter, 

helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de 
dag aanbrak. 

26
Toen de ander zag dat hij het niet van hem 

kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte 
Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 

27
Toen zei de 

ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik 
laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 

28
De ander vroeg: ‘Hoe 

luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 
29

Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je 
hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 
30

Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten 
antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen 
zegende die ander hem daar. 

31
Jakob noemde die plaats 

Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en 
ben toch in leven gebleven.’ 

32
Zodra hij bij Peniël was 

overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank. 
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- koor:  Mi Ha'Ish  (Psalm 34, 13-15)  

 Wie is de mens, die graag wil leven?  
 Als je zo iemand wilt worden,  
 behoed dan je tong voor kwaadspreken.  
 Houd je ver van het slechte,  
 doe alleen het goede.  
 Zoek de vrede en jaag hem na.  

- enkele woorden ter overdenking 

- koor:  Shirim Ad Kan   
 (tekst: NathanYonathan / muziek: Nachum Heiman / vertaling: Doron Peper)  

Een laatste lied, een laatste melodie  
De tijd verstrijkt zolang de zon nog schijnt  
De vreugde en ’t verdriet  
We kunnen treuren, dansen, zingen met een traan  
De aarde geeft, de aarde neemt  
De mens die lacht, de mens die weent  
De kringloop van ’t bestaan  

Een laatste lied, een laatste melodie  
In een minuut schiet je bestaan voorbij  
Een tel van vreugd' en pijn  
De korrels zand druppelen langzaam tot de lijn  
De tijd staat stil voor dit moment  
De tijd staat stil voor dit moment  
Een bitter-zoet refrein  

Een laatste lied, een laatste melodie  
De lucht wordt ijl hier op de top van de berg  
Nog altijd jij en ik  
We weten samen hoe het is en hoe het was  
We stoeiden samen in de tuin  
We zaten samen op ’t terras  
We lagen saam' in ’t gras  

Een laatste lied, een laatste melodie  
De mensenstemmen, sterren van de tijd  
De vreugde en ’t verdriet  
De zon, de zee, de lucht, het bitter en het zoet  
Een lied tot hier van al wat is  
Een lied tot hier van al wat was  
Een lied als laatste groet 
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- persoonlijke woorden van Bertie Rodrigues 

- lied:  ‘Unter Dayne Vayse Shtern’  
  geschreven door Avraham Sutskever in het getto van Vilna 

 Hannah Verhulst mezzo-sopraan,  Doron Peper, gitaar 

Onder uw blanke sterren  
strek naar mij uit uw blanke hand.  
Al mijn woorden zijn als tranen  
zij willen rusten in uw hand.  

Zie, doffer wordt hun glinstering  
in mijn blik, een duistere kelder.  
En nergens is een schuilplaats  
Om ze aan u terug te schenken.  

En ik wil, mijn trouwe God,  
u toevertrouwen al mijn gaven.  
Want in mij maant een vuur 
en in het vuur - mijn dagen. 

Maar in kelders en in holen  
huilt de moorddadige rust.  
Ik ren naar boven, over daken,  
en zoek: waar bent u, waar?  

Vreemde gangen, pleinen  
jagen mij op met gebrul.  
Hang ik als een gesprongen snaar  
zing ik dit lied voor u:  

Onder uw blanke sterren  
strek naar mij uit uw blanke hand.  
Al mijn woorden zijn als tranen  
zij willen rusten in uw hand. 
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