
Geachte lezer,

Het is voor mij een bijzondere eer bij u te worden geïntroduceerd. 
Zelf ben ik de “grote” man achter de stichting Zikna. Ik ben opgegroeid 
in de orthodox joodse traditie en vind daarin ook mijn levensopdracht. 
Als  mijn  kwaliteiten  noemen  anderen  meestal  mijn  charisma, 
enthousiasme en veelzijdigheid. 

De eerste 12 jaren van zijn leven woonde ons gezin in Veenendaal. Mijn 
ouders  zijn  Sjoa overlevenden,  die in deze Valleistad  een mooi  gezin 
wisten  op  te  bouwen.  Thuis  kregen  wij  dus  een  orthodox  joodse 
opvoeding, tegelijkertijd zaten we op een gewone Nederlandse school met een christelijke 
achtergrond.  De  constante  switch  tussen  beide  gedachtenwerelden  heeft  mij  extra 
veelzijdig gemaakt. In 1970 verhuisden wij naar Amsterdam. Wij verwisselden het lyceum 
in Veenendaal voor de Maimonides scholengemeenschap aldaar. Na het eindexamen in 
1975 studeerde ik 10 jaar in Israël alwaar de uitstraling die dat land heeft een geweldig 
positivisme in mij bloot legde. Na intensieve studie slaagde ik in 1982 voor het Rabbijnen 
diploma.  Inmiddels  was ik  in 1980 getrouwd met de uit  New York  afkomstige  Miriam 
Klugman, samen kregen we vijf kinderen, die inmiddels op één na zijn “uitgevlogen”.

Sinds 1985 ben ik weer In Nederland. Hier terug werkte ik in het joodse onderwijs o.a. als 
adjunct directeur bij de stichting Cheider in de hoofdstad. Tegenwoordig ben ik secretaris 
van het Amsterdamse Opperrabbinaat en tevens in het hartje van Amsterdam als rabbijn 
verbonden bij de welbekende Gerard Dou synagoge. 

In 2010 vulde ik mijn rabbinale diploma aan met een BA in pastoraal werk bij Hogeschool 
inHolland.  Naast  al  mijn  drukke  werkzaamheden  doceer  ik  momenteel  ook  pastorale 
vorming  en  joodse  geschiedenis  aan  het  Nederlands  Israëlitisch  Seminarium  te 
Amsterdam.

Mijn  laatste  project  is  de  onafhankelijke  Stichting  Zikna.  Deze  ANBI  gecertificeerde 
Stichting brengt m.n. pastoraal werk naar joodse ouderen en zet zich daarnaast ook in 
voor  chronisch  zieke  joodse  kinderen  en  hun  families.  Zikna  heeft   inmiddels  een 
cliëntenbestand  van  meer  dan  100  mensen  door  heel  Nederland.  Om dit  allemaal  te 
kunnen bolwerken wordt ik ondersteund door een groep toegewijde vrijwilligers. 

Om bekendheid te geven aan en steun te vinden voor ons werk hebben wij een lezingen 
programma samengesteld.

Graag kom ik naar u toe nadat u een keuze heeft gemaakt uit  een van de mogelijke 
presentaties  die  handelen  over  een  heel  scala  van  joodse  onderwerpen.  



Dan heb ik  de  eer  om u  op charismatische wijze  te  vertellen  over  het  jodendom en 
aanverwante onderwerpen en ook om sympathie te kweken voor de stichting Zikna. 

De presentaties hebben de naam DAVID meegekregen, wat staat voor. Doelbewustzijn 
Achtergronden  Vreugde  Informatie  Dankbaarheid. De presentaties hebben een duidelijk 
doel, het gaat om achtergronden en om praktische informatie. Ze ademen een sfeer van 
joodse vreugde uit en ook een geest van dankbaarheid voor de spirituele dimensie die het 
jodendom geeft aan mijn leven.

Wij hebben sinds kort ook een serie muzikale presentaties “Spirit and Music” genaamd. 
Het  publiek  krijgt  dan  een  joods  thema  voorgeschoteld  in  een  muzikale  context.  De 
thema’s die hierbij aan bod komen zijn de sabbat, de hoge feestdagen, naastenliefde en 
Pesach, het joodse paasfeest.

Uiteraard ben ik rechtstreeks te benaderen via de adresgegevens welke onder aan dit 
schrijven staan.

Hopelijk zien we elkaar spoedig

Tot ziens en veel dank bij voorbaat voor uw belangstelling.

Namens Zikna,

Rabbijn S. Katz

Stichting Zikna
p/a S. Katz B.Th.
Neerkanne  28
1082 BH Amsterdam

06 1867 9934
020 646 2338
ShmuelSKatz@gmail.com

Contact@Zikna.nl
www.Zikna.nl
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