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Aanmelden via:  
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Hierbij meld ik me aan als donateur van Zikna,

en machtig ik de stichting Zikna om ❑
 
per maand ❑

 
kwartaal

Colofon: 
Eindredacteur: S. Katz  BTh
Vormgeving en Productie: Falconcept, Garderen
Zikna is een stichting met KvK nr 50191098. 
Zikna is een ANBI.

Ons adres is:
Neerkanne 28•1082BH•Amsterdam
tel 06-18679934•fax 020-4042316
shmuelskatz@gmail.com.  
www.zikna.nl

Onze hartelijke dank,

C. Abram
Penningmeester Zikna

Stichting Zikna
Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland

Esmee Wiegmans samen met het Zikna 
bestuur ten tijde van haar kennismaking 
met Zikna februari 2012.

Abonnementen:
Donateurs ontvangen 
het blad automatisch  
per (e)mail.

Donaties en giften:
U kunt zich aanmelden als donateur door:
1.  zich op de website aan te melden als donateur
2.  het strookje in te vullen en op te sturen aan Zikna per 

post of email.

De bijzondere avond in Veenendaal
In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u over een Zikna avond in 
Veenendaal welke op 3 juni zou plaatsvinden. U heeft niets gemist. De 
avond is namelijke verschoven naar 7 april 2014, precieze locatie en tijd 

zullen wij z.s.m. publiceren op onze website: 
www..zikna.nl. Tevens kunnen wij u melden dat de 
burgemeester van Veenendaal drs.Wouter Kolff die 
avond ook aanwezig zal zijn en zijn visie zal geven 
over het onderwerp: Herdenken in 2023 onder Koning Willem 
Alexander. Uiteraard zullen zoals wij reeds aankondigden de twee Veenendaalse tweede 
kamerleden Drs. Carla Dik-Faber en Dr. Roelof Bisschop acte de presence geven. Oud 
tweede kamerlid drs. Esmé Wiegman zit de avond voor.

Samen herdenken – samen ontdekken 2014
Onder dit motto organiseren Zikna en de Joodse gemeente Amsterdam (NIHS)  in mei 2014 een geheel verzorgde 
kosjere reis naar Polen. U bezoekt  Warschau, Sobibor, Lublin, Majdanek , Auschwitz en Krakau. U overnacht in 
comfortabele  hotels en geniet van een geheel  verzorgde kosjere catering. Tijdens de reis wordt u begeleid door 
onze pastoraal werker, Shmuel Katz en is er daarnaast de gehele tijd ook een Nederlandstalige gids aanwezig. 
U vliegt heen en weer naar Polen. Aldaar wordt u met een touringcar vervoerd. Het samen herdenken samen 
ontdekken en ook samen troosten is een uniek en beproefd concept. Heeft u belangstelling? Mail dan naar 
c.abram@nihs.nl.

Over een kleinzoon en een trein
Mijn oom uit Belgie heeft mij eens verteld hoe zijn vader, mijn grootvader afscheid nam in de oorlog. “Hij was al 
weggelopen maar kwam nog één keer de kamer binnen en keek naar mij” vertelt mijn oom. “Ik lag op bed. Hij 
keek mij voor de laatste maal, heel indringend aan en ging toen weg, voor altijd......” Vanuit de trein op weg naar 
het oosten heeft mijn opa aan mijn grootmoeder een bericht gestuurd verwijzend  naar psalm 121. Zie het zal niet 
slapen nog sluimeren de waker over Israël. 

Dat bericht is aangekomen. Inderdaad, mijn grootmoeder is haar leven lang door God beschermd. Zelf is ze 
de oorlog heelhuids doorgekomen met drie van haar vier kinderen. Die drie kinderen hebben allemaal gezinnen 
gesticht en hebben God zij dank van al die kinderen ook weer kleinkinderen. Zij is zelf oud geworden en is bij ons 
thuis vredig ingeslapen op de eerste dag van Pesach, het joodse pasen, de dag bij uitstek van de God die waakte 
over het joodse volk in Egypte.

Als lagere scholier kreeg ik een voorliefde voor treinen. Het grootste plezier was een rit per trein van  Veenendaal 
- de Klomp of naar Utrecht, naar Amsterdam voor joodse les. Soms reisde ik naar Drente of Zeeland  richting een 
joods jeugdkamp.  Daarnaast had ik ook een miniatuurtrein waarmee ik heel veel speelde. Toen ik drie jaar geleden 
op een workshop was zei iemand:  Jij hebt iets meer treinen dan alleen wat je ziet. Je hebt er ergens een iets 
diepere band mee. Nu ik daarover nadenk is het misschien wel het idee dat een trein altijd verdwijnt aan de horizon, 
hij  gaat als het ware in het niets op. Dat is de mystiek die hing rondom een voorbijrijdende stoomlocomotief. Deze 
was op weg naar een andere plek. Misschien zocht die  scholier uit Veenendaal onbewust  naar 
een connectie met die wereld  die niet meer bestond, die wereld waar drie 
van zijn vier grootouders naar toe waren gegaan. 
.............vervolg op blad 4

vervolg van de voorpagina 

Momenteel is mijn kleinzoon uit Manchester op bezoek. Ook hij vindt treinen prachtig. Voor hem heb ik de trein van mijn 
jeugd nog eens opgezet. Hij geniet en ik ben blij. Het wordt avond, het is donker. Voor hij gaat slapen laten we de trein 
nogmaals, nu helemaal verlicht, door de donkere kamer rijden. Heel stemmig. Dan is het bedtijd. Avraham Dawied gaat lief 
slapen. Een paar uur later kom ik boven, hij ademt zo vredig. En dan denk ik terug aan mijn jeugd waarin ik mijn moeders 
en vaders vader nooit kende. En ik druk een kus op die slapende wang. Eentje omdat ik van dit mannetje geniet en hem zo 
mag en nog eentje, voor de kussen die mijn eigen grootvaders ontnomen zijn.

Zo blijven we verbonden met elkaar. Hij staat morgen op  en voelt zich goed met zijn zusjes, zijn broer, mijn echtgenote, de 
beste oma ter wereld en natuurlijk zijn ouders. Dat vervult me met dankbaarheid en met plichtsbesef. Moge het  dan ook 
Zikna gegeven zijn om allen  die dat nodig hebben iets  te geven van de verbondenheid steun en liefde die ik vanavond 
voelde. En hopelijk kunnen we hierbij rekenen op uw aller steun.

Veel succes hiermee voor ons allen in dit nieuwe joodse jaar. Shmuel Katz
pastoraal werker Zikna
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Op 20 augustus vond ten huize van de familie Katz een 
gezellige en nuttige  vrijwilligersbijeenkomst plaats. de 
deelnemers waren van dichtbij en veraf gekomen, onder 
andere vanuit Delfzijl. Er werden meerdere goede en 
bruikbare ideeën aangedragen waaraan we de komende 
tijd gaan werken.

Vertel ons iets over jezelf.
Ik ben geboren in Londen in 1944. Nu 39 jaar geleden 
kwam ik naar Nederland. Ik ben technisch beschrijver 
en vertaler, inmiddels met pensioen en woon nu een 
jaar in Amsterdam Noord. Daarvoor woonde ik 8 jaar in 
Hengelo en 30 jaar in en om Eindhoven.

Wat vind je van de joodse gemeenschap in Nederland?
Als je nagaat wat er was tot in WO2 dan is er hier een 
overblijfsel van een rijk verleden. Daarnaast zijn hier 
Israelis en de anderen zoals ik die hier zijn komen 
wonen. Ik vind dat er in Nederland onvoldoende wordt 
gedaan om mensen te redden voor het jodendom.
Ik schreef daarover een artikel genaamd De gebroken 
radio. Het gaat over een radio die zou worden weggegooid 
maar werd gered. We moeten ook wat soepeler staan 
tegenover andere mensen. 

Hoe ben je met Zikna in contact gekomen?
Via Sheila Gogol, dat is al een tijd geleden, ik vind dit 
eigenlijk een moeilijke vraag. 

Vind je Zikna belangrijk?
Ja, er is heel veel te doen op sociaal pastoraal gebied. 
Er zijn veel mensen die bijv in Beth Shalom wonen en 
niet meer zo sterk zijn. Dan komen ze op een leeftijd 
dat ze begeleiding nodig hebben. Vooral met het huidige 
beleid van de regering gaat dit kapot en alleen door 
vrijwilligers blijft dit in stand.
De zorginstanties vechten tegen situaties die niet 
deugen. Je kunt mensen niet verplichten om voor elkaar 
te gaan zorgen. Mensen wonen vaak niet dichtbij elkaar.

Wat heb je al voor Zikna gedaan?
Ik was chauffeur om mensen ergens naar toe te 
brengen en heb een dame geholpen met een voor haar 
belangrijke brief. Ik heb ook iemand warm gemaakt 
voor haar zaak.

Heb je ook fijne contacten overgehouden aan Zikna?
Niet direct dat ik bij mensen op de koffie kom, maar op 
de workshop kom ik allemaal serieuze mensen tegen 
en daar voel ik mij thuis.

Wat vind je dat Zikna zou moeten doen in de toekomst
Ik weet niet genoeg van de inhoudelijke kant van de 
zaak om daar echt iets op te kunnen zeggen.

Vind je het fijn om mensen wat van je eigen warmte 
te geven
De samenleving brokkelt af en daar zie ik de negatieve 
kanten van mensen. Ze lopen rond met hun mobieltje 
om maar tegen iemand te praten. Het is onzin dat je 
in een bus stapt en zegt: Mam ik 
zit in de bus, dat is een teken 
van eenzaamheid. De mens 
is geschapen om meer 
gemeenschapsgevoel 
te hebben. En ik vind 
het fijn om via Zikna 
iets van mijn eigen 
nesjomme te geven 
en om iets tegen die 
eenzaamheid  
te doen. Ron Salfrai,

Vrijwilliger Zikna

Vrijwilligersbijeenkomst

Interview Ron Salfrai 

Interview Mark Kuiper  - Vrijwilliger Zikna 

Vervolg interview Mark Kuiper 

Vertel ons iets over jezelf
Mijn naam is Mark Kuiper, 39 jaar, en ben samen met 
mijn vrouw Carin, de trotse ouders van onze drie prachtige 
kinderen. We wonen in Delfzijl.
Buiten het gezinsleven hou ik erg van de zee,(we wonen 
namelijk aan de prachtige Dollard), van lezen en geniet 
ik van de prachtige dingen die in ons dagelijks landschap 
te zien zijn. Persoonlijk hou ik erg van de mooie weidse 
luchten bij ons hier in het hoge noorden, vaak komt 
psalm 121 dan in me op.

Wat vind je van de joodse gemeenschap in Nederland?
Persoonlijk ben ik nog niet zo lang bekend met de joodse 
gemeenschap in Nederland, maar ik zou de contacten die 
ik tot nu toe heb, willen omschrijven als erg vriendelijk, 
positief, interessant en waardevol.

Hoe ben je met Zikna in contact gekomen?
Mijn vrouw en ik zijn eind vorig jaar naar een lezing van 
rav Katz over Zikna geweest.
Die avond heeft me zeer geraakt, en ik heb toen besloten 
me voor het werk van Zikna in te gaan zetten. Het 
enthousiasme van rav Katz werkt zeer aanstekelijk, kan 
ik u vertellen.

Vind je Zikna belangrijk?
Zikna is zeer belangrijk omdat, het de joodse pastorale 
zorg die al bestaat fine-tuned, en de gaten die er in 
het huidige aanbod zitten op een vernieuwende manier 
probeert op te vullen, zodat ieder mens passende hulp 
geboden kan worden.  

Wat heb je al voor Zikna gedaan?
Wat ik hoofdzakelijk doe is door het leggen van contacten 
met b.v. christelijke kerken/scholen, verzorgingstehuizen, 
verenigingen en iedereen die het maar wil horen, Zikna te 
promoten. Om op die manier rav Katz op zo veel mogelijk 
verschillende plaatsen te kunnen laten vertellen over het 
werk van Zikna, om daardoor Zikna te laten groeien. 

Heb je ook fijne contacten overgehouden aan Zikna?
Ik heb zeker fijne contacten aan Zikna overgehouden, en 
hoop dat er in de toekomst alleen maar meer bij mogen 
komen. Dat ze mogen groeien tot mooie vriendschappen.

Wat vind je dat Zikna zou moeten doen in de toekomst?
Wat ik zelf een heel mooi idee voor de toekomst vind, is 
het idee die op de vrijwilligersbijeenkomst van Zikna werd 
aangedragen, dat joodse jongeren een actieve rol binnen 
Zikna zouden kunnen gaan vervullen, als bijvoorbeeld 
eerste aanspreekpunt.

Vind je het fijn om mensen wat van je eigen warmte 
te geven?
Ik vind het fijn om mensen een stukje van mijn eigen 
warmte te geven, ik vind dat het onze taak als mens is 
om dat te doen. De wereld zou er heel anders uitzien als 
we dat allemaal zouden doen.

Hoe maak je een betere wereld
Een betere wereld begint bij jezelf
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Dankjewel 
Mogen wij u voorstellen: Skanfonds.

 
Wij zijn het Skanfonds heel erg dankbaar voor de 
subsidie die aan Zikna is gegeven. Skanfonds staat 
voor een samenleving waarin ieder mens telt en 
mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie 
steunt Skanfonds organisaties – zoals Zikna - die 
zich richten op de zorg voor kwetsbare mensen 
en versterking van de sociale cohesie. Skanfonds 
heeft  aan de  “wieg” van Zikna gestaan. Dank u 
wel en veel succes met alles wat u doet.

Mark Kuiper met familie,
Vrijwilliger Zikna

Ziknaton 
nieuwsbrief oktober 2013

Ziknaton is een uitgave van de stichting Zikna. 
Het is een samenvoeging van het  woord Zikna met 

het hebreeuwse woord Iton, wat krant betekent.

Blijf op de hoogte 
volg zikna op 
www.zikna.nl 


