
"Diepe wens om hal geschikt te maken voor rolstoelen"

Kijkje bij de joodse gemeente
LEIDEN - Afgelopen zondag was het
de Dag van het Jodendom. Deze dag,
georganiseerd door de Katholieke
Raad voor Kerk en Jodendom, wordt
sinds 2008 gehouden in Nederland.
Doel is het bevorderen van kennis
over het jodendom onder christenen
en het stimuleren van interreligieuze
dialoog. Voor de Raad van Kerken
aanleiding om op bezoek te gaan bij
de Leidse joodse gemeente.

De joodse gemeenschap in Leiden
telt zo'n vijftig leden. Een keer in de
maand houden ze een sjoeldienst in
de synagoge. Aangezien de koorzan-
ger en de Torahlezer uit Amsterdam
en Den Haag komen, is het niet
mogelijk om elke week een dienst
te houden. Ook zijn er dan genoeg
mannen om een geldige dienst te
houden, daarvoor moeten er min-
stens tien aanwezig zijn. De Leidse
gemeente is een orthodoxe gemeen-
te, wat wil zeggen dat ze zich aan
alle wetten proberen te houden. Ze
voeren bijvoorbeeld van een koos-
jere keuken, waarbij melk- en vlees-
producten gescheiden blijven. Voor-
zitter Ko van Wouwe: "Dat is nog
niet zo gemakkelijk, want in Leiden
zijn niet alle koosjere producten te
krijgen. Zo moeten we voor brood,
vlees en kaas naar Amsterdam of
Antwerpen'".

Joodse studenten
De leden van de Leidse joodse
gemeente komen niet alleen uit
Leiden, maar ook uit de omliggende
plaatsen. De meeste leden zijn alwat
ouder, maar er zijn ook studenten
lid; er is een joods studentenhuis in
Leiden en er zijn af en toe intema-
tionale studenten en hoogleraren
die zich aansluiten bij de gemeente.
Vorig jaar hebben de studenten zelfs
een eigen dienst gehouden. "We heb-
ben de jongelui hun gang laten gaan,

dat was heel leuk. Waarschijnlijk
wordt het nu wel vaker gedaan."

Maak kennis met de Joodse gemeen-
schap (Foto: pr/Linda Rooijmans).bij het bestuur. Voor het broodno-

dige onderhoud en restauratie van
de synagoge (uit 1762) en de joodse
begraafplaats in Katwijk aan den
Rijn (uit 1758) zamelt de stichting
Vrienden van de Leidse Synagoge
fondsen in. Van Wouwe: "Het is
een diepe wens van ons om de hal
geschikt te maken voor rolstoelen,
zodat iedereen bij ons binnen kan
komen".
De joodse gemeente heeft verschil-
lende goede contacten in de stad
Leiden en Katwijk. Het komt bij-
voorbeeld regelmatig voor dat de
Drie Oktoberviering samenvalt met
een joodse feestdag. Dit jaar bij-
voorbeeld is het Rosj Hosjana, joods
nieuwjaar, op hetzelfde moment dat
de Drie Oktobergekte losbarst in
de stad. De 3 October Vereeniging
houdt dan rekening met het pre-
cieze moment van de dienst in de

synagoge, zodat deze rustig gevierd
kan worden. Ook wordt de joodse
gemeente betrokken bij de herden-
kingen van de Sjoa (Holocaust) in
Leiden en Katwijk.•
De Raad van
Kerken Leiden

Open voor belangstellenden
In het Joods Studiecentrum kun-
nen alle belangstellenden cursus-
sen volgen in bijvoorbeeld Bijbels
Hebreeuws, modem Hebreeuws
(Ivriet) of Joodse literatuur. Ieder-
een is natuurlijk welkom bij de vele
rondleidingen die er gegeven wor-
den in de synagoge en de dienst kan
ook bezocht worden, na aanmelding

De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen.Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•




