SECRETARIEEL JAARVERSLAG VAN
KEHILLATH ADATH JESJOEROEN/ LIBERAAL JOODSE GEMEENTE GELDERLAND
PERIODE 1 JANUARI 2020 t/m 31 DECEMBER 2020
Ledental
Per 1 januari 2021 bedroeg het aantal gezinseenheden 78.
Het aantal individuele leden volwassenen > 18 jaar: 104 en het aantal kinderen < 18 jaar: 36.
In het afgelopen jaar hebben we verschillende leden kunnen verwelkomen waaronder een
aantal gezinnen en individuele leden.
Ook werd bij één van onze families een dochter geboren.
Daarnaast hebben in 2020 zowel een Bat Mitswa als ook een Bar Mitswa plaatsgevonden:
Op 31 januari 2020/5 Sjevat 5781 is één van onze trouwe leden overleden. Zij was vele jaren
secretaris van het bestuur van de LJG Gelderland.
Wij zullen de herinnering aan haar levend houden.
Sjoeldiensten in 2020
Anders dan in andere jaren zijn de reguliere diensten in sjoel vanaf 15 maart gestopt.
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten in gevolge de Covid-19 maatregelen alle fysieke
bijeenkomsten dus ook sjoeldiensten, vergaderingen en onderwijs te stoppen.
In de loop van het jaar is nog een proef gedaan om te beoordelen of er met een beperkt
aantal deelnemers fysieke sjoeldiensten mogelijk waren. Met als uitkomst dat de beperkte
ruimten in de verblijfsruimten en de sjoel zelf, daar geen mogelijkheden voor konden bieden.
Als nieuwe vorm heeft de ontwikkeling van korte digitale diensten enig alternatief geboden.
Vanuit huis door onze voorganger met ondersteuning van chazzanoet en muzikale omlijsting
door leden vanuit huis.
Met de Hoge Feestdagen zijn in samenwerking met de LJG Amsterdam de diensten via
zoom aangeboden. Vanuit de sjoel in Amsterdam live met een zeer beperkt aantal
aanwezigen in sjoel. En voor de LJG Gelderland vanuit huis met onze voorganger en zijn
vrouw.
Ook is de Chanoeka dienst, samen met de groep Talmoed Tora leerlingen in de sjoel
gehouden. Met ondersteuning van enkele van onze leden voor zowel de dienst als ook de
technische ondersteuning voor de zoomuitzending.
Een welkome aanvulling op de zoomdiensten vormen vanaf 20 maart 2020 de vrijwel
wekelijkse drasjot van onze voorganger die via You Tube beschikbaar komen.
De ontwikkeling van en digitale ondersteuning door één van onze leden samen met externe
ondersteuning heeft het mogelijk gemaakt diensten thuis te volgen en de band met elkaar
vast te houden.
De zoomdiensten die op vrijdagavond/sjabbatochtend beperkt gehouden zijn, werden over
het algemeen door 50 à 60 leden en belangstellenden per keer gevolgd.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit:
• voorzitter a.i. tot 19 mei 2020
• de nieuw benoemde voorzitter:
vicevoorzitter tot 19 mei 2020
voorzitter miv 19 mei 2020
• secretaris tot 19 mei 2020 en vervolgens secretaris a.i. tot 31 december 2020
•
•

penningmeester
algemeen bestuurslidlid

De bestuursvergaderingen zijn met ingang van 19 april via ‘zoom’ gehouden.
In totaal zijn er 9 bestuursvergaderingen in 2020 geweest. Er is frequenter en korter
vergaderd. Vergaderen via zoom scheelt wel behoorlijk in reistijd.
Er vond tussen de bestuursleden veelvuldig, zowel telefonisch als e-mail contact plaats.
Naast de bestuursvergadering vond er nog overleg plaats tussen de voorzitter van het
bestuur en voorzitters commissies, het rabbinaat/Chazzanoet/LJG Bestuur en LJG-G/DDS.
In de tweede helft van 2020 is de penningmeester op eigen verzoek teruggetreden als
bestuurslid/penningmeester van het bestuur. Het bestuur is hem erkentelijk voor zijn inzet in
de periode van zijn deelname aan het bestuur.
Twee leden van de kehille werden bereid gevonden om tijdelijk de werkzaamheden
behorend bij het penningmeesterschap op zich te nemen.
Vanaf december heeft één van onze leden als beoogd bestuurslid/penningmeester aan de
vergaderingen van het bestuur deelgenomen. Dit vooruitlopend op zijn definitieve
benoeming als bestuurslid tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2021
Ledenvergaderingen
Op 19 mei is de Algemene ledenvergadering 2020 als ‘zoom’ vergadering gehouden.
Op 24 november is een Bijzondere Algemene ledenvergadering als ‘zoom’ vergadering
gehouden.
De werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen
In de Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen van de Raad van Kerken van Dieren en
omstreken participeerden twee van onze leden.
Secretariële aangelegenheden
Er verschenen met enige regelmaat convocaties en nieuwsbrieven, welke in een oplage van
130 exemplaren aan leden, belangstellenden, overige gemeenten en belanghebbende
instanties verstuurd werden.
Menora en Chanuka
In september kreeg de LJG Gelderland een grote houten Menora aangeboden door de
dochter van één van onze leden.
In december kreeg de LJG Gelderland via de stichting De Dierense Sjoel een Chanoeka als
geschenk. De Dierense Sjoel kreeg deze aangeboden door de Ambassadeur van Israël in
Nederland, de heer Naor Gilon.
Materiële zaken
Voor het herstel van de Aron werd bij twee organisaties subsidie aangevraagd voor de
bekostiging. In beide gevallen werd het subsidieverzoek afgewezen. Bij een van de
organisaties omdat het bedrag van het betreffende subsidiebudget voor 2020 al uitgegeven
was.
In 2021 zal een nieuwe aanvraag voor subsidie bij deze organisatie worden ingediend.
Een anonieme gever heeft in juli een bedrag geschonken zodat wij de aansluiting en het
abonnement van de glasvezelverbinding voor periode van een jaar konden financieren. Wij
zijn deze gever zeer erkentelijk. Het heeft ons geholpen bij het verwezenlijken van de digitale
bijeenkomsten.

