SECRETARIEEL JAARVERSLAG VAN
KEHILLATH ADATH JESJOEROEN / LIBERAAL JOODSE GEMEENTE GELDERLAND
PERIODE 1 JULI 2015 t/m 31 DECEMBER 2016
Ledental
Per 1 januari 2017 bedroeg het aantal gezinseenheden 78
In het afgelopen boekjaar hebben we 7 nieuwe inschrijvingen als lid kunnen verwelkomen,
waarvan enkele families.
Op 17 september 2016 heeft één lid zijn Bar Mitswa gedaan
Eén aspirant-lid volgt op dit moment de gioer-cursus.
Op 22 augustus 2016/18 Menachèm-Aw 5777, is één van onze leden overleden. Wij zullen
de herinnering aan hem levend houden.
Opkomst per dienst
Tijdens de sjabbatochtenddiensten bezochten over het algemeen gemiddeld 60 à 65 leden
en belangstellenden de dienst.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit:
- voorzitter
Ø tot 18-09-2015:
Ø vanaf 18-09-2015:
- vice -voorzitter
Ø tot 18-09-2015:
Ø vanaf 18-09-2015:
- secretaris
- penningmeester
- drie algemene leden

algemeen lid
voorzitter
voorzitter
vice-voorzitter

Het bestuur kwam 9 maal in bestuursvergaderingen bijeen. Er vond tussen de bestuursleden
veelvuldig, zowel telefonisch als e-mail, contact plaats.
De voorzitter is lid van het Dagelijks Bestuur van het Nederlands Verbond van Progressief
Jodendom (portefeuille Interne/externe betrekkingen en religie) en bezoekt samen met de
vice-voorzitter de vergaderingen van het Hoofdbestuur van het Verbond. Tevens is zij
benoemd door het Verbond van Progressief Jodendom als bestuurslid bij het Levisson
Instituut met als portefeuille “Religie”.
In de Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen van de Raad van Kerken van Dieren en
omstreken participeren drie van onze leden.

De LJGG is lid van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en wordt daarin
vertegenwoordigd door één van onze leden.
Secretariële aangelegenheden
Er verschenen 5 convocaties, welke in een oplage van 130 exemplaren aan leden,
belangstellenden, overige gemeenten en belanghebbende instanties verstuurd werden.
Overige activiteiten
23 januari 2016 werd in de sjoel aandacht besteed aan de “Dag van het Jodendom”. Het
Thema van deze dag was “Dag van Ontmoeting”. Als sprekers waren aanwezig Kardinaal W.
Eijk en Mischa Schrijver
Een delegatie van het bestuur ontving de voorzitter en een aantal afgezanten van de Raad
van Kerken van Dieren en Omstreken die ons ter gelegenheid van Rosj haSjana hun
nieuwjaarswensen 5777, ondersteund door vele handtekeningen vanuit de kerken en
parochies uit De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren, hebben aangeboden.
Zondag 1 mei 2016 vond de door onze kehilla georganiseerde herdenking op de Airborne
begraafplaats te Oosterbeek plaats onder leiding van rabbijn Albert Ringer met
medewerking van één van onze leden.

