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Ontwikkelingen in het ledenbestand
Per 1 januari 2022 bedroeg het aantal gezinseenheden 81.
Het aantal individuele leden volwassenen > 18 jaar: 106 en het aantal kinderen < 18 jaar: 41
In vergelijking met 2020 is het ledenaantal en het aantal kinderen <18 jaar in 2021 licht
toegenomen.
In het afgelopen boekjaar hebben we vijf nieuwe leden kunnen verwelkomen en bij één van
onze leden is in 2021 een zoon geboren.
De volgende Bne Mitswot hebben in 2021 plaatsgevonden:
De bar mitswa van twee jongens en de bat mitswa van twee meisjes
In 2021 volgt één adspirant lid, de gioer-opleiding voor aansluiting bij de Joodse
gemeenschap.
Wegens overlijden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van twee van onze trouwe
leden.
Beiden waren vele jaren lid, trouw bezoeker van onze sjoeldiensten en nauw verbonden met
onze gemeenschap
Wij zullen de herinnering aan hen levend houden.
In de loop van het jaar zijn enkele leden vertrokken naar andere gemeenten van de LJG.
Sjoeldiensten in 2021
In 2021 zijn, op grond van de corona maatregelen, de sjoeldiensten in het eerste halfjaar
uitsluitend ‘zoom’diensten geweest.
Met de buitengewone inspanningen van onze voorganger, onze onderwijskrachten en de
leden van het Zoomteam zijn de ‘zoom’sjoeldiensten en lessen online een voor velen
passend alternatief geweest. Weliswaar ontbrak daardoor het zo gewenst elkaar
ontmoeten, sjmoezen en nasjen.
De jaarafsluiting op 10 juli werd een welkom keerpunt. Elkaar weer ontmoeten.
Met 40 deelnemers in restaurant de Houtplaats te Rheden.
Een groot succes vooral dankzij de voorbereidingen door de Evenementencommissie.
En vervolgens de Hoge Feestdagen en de sjoeldiensten in de tweede helft van het jaar,
weer als gecombineerde (hybride) diensten in sjoel en in de zoom.
Weliswaar binnen de nodige beperkingen en met aanmelding vooraf. Passend binnen de
dringende adviezen van het CIO (interkerkelijk overleg inzake overheidszaken).
Adviezen met betrekking tot diensten in gebedshuizen.
En passend binnen de mogelijkheden van de beschikbare ruimte en
ventilatiemogelijkheden.
Voor de zoomdiensten heeft het Zoomteam de technische uitvoering mogelijk gemaakt.
De zoomdiensten die op vrijdagavond/sjabbatochtend beperkt gehouden zijn, werden over
het algemeen door 50 à 60 leden en belangstellenden per keer gevolgd.
Een welkome aanvulling op de zoomdiensten werd ook dit jaar weer gevormd door drasjot
van onze voorganger via filmpjes op You Tube.

In 2021 is het Joods onderwijs aan kinderen vanaf januari tot en met juli op zondagochtend
online gegeven. Vanaf oktober zijn de lessen weer in sjoel hervat op de zaterdagochtend in
combinatie met de sjoeldiensten.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit:
• Monique Belinfante – van Gelder, voorzitter
• Jos Vecht, algemeen bestuurslid
• Henk Pagrach, penningmeester (formeel benoemd op de ALV 11mei)
• Noam Onderstal, secretaris
Vanaf december heeft Henk Pagrach 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
De 11 bestuursvergaderingen zijn uitsluitend ‘zoomvergaderingen geweest.
Met tussentijds veelvuldig telefonisch, app en emailcontact tussen bestuursleden.
Naast de bestuursvergaderingen vond regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter, leden
van het bestuur met voorzitters commissies en het bestuur van De Dierense Sjoel.
Daarnaast zijn er extern contacten met het rabbinaat in Amsterdam en is de voorzitter vaste
vertegenwoordiger als lid van het hoofdbestuur van het Nederlands Verbond voor
Progressief Jodendom.
Met het bestuur van De Dierense Sjoel is, in de tweede helft van dit jaar vooral regelmatig
contact geweest over het slechts zeer beperkt functioneren van het ventilatiesysteem in het
sjoelgebouw. Dit betekende een extra beperking in het aantal leden wat sjoeldiensten wilde
bijwonen.
Uiteindelijk bleek dat er meerdere oorzaken waren.
Geconstateerd werd eind van het jaar dat het ventilatiesysteem in de sjoelruimte geheel
uitgevallen was.
Begin volgend jaar zal vervanging van onderdelen van het systeem noodzakelijk zijn.
Algemene Ledenvergadering op 11 mei 2021
Op 11 mei is de Algemene Ledenvergadering 2021 als ‘zoom’ vergadering gehouden.
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.
Initiatieven van leden
Verschillende leden hebben zich ingezet om de samenhang en verbinding binnen de kehila
te ondersteunen.
Café Hafoech: een ‘zoomcafé’.
Op initiatief van enkele van onze leden is het idee uitgewerkt om geïnteresseerde leden een
programma, door en voor leden, aan te bieden van verschillende onderwerpen. Voor
informatie en uitwisseling onderling.
Dit heeft geleid tot een werkgroep van leden en een eerste start van Café Hafoech op 18
augustus.
Inmiddels is Café Hafoech een vaste ontmoetingsplek gebleken.
Lernen
Een initiatief van één van onze leden om maandelijks, in de zoom, een parasja met elkaar te
bespreken. Met als start mei van dit jaar.

Het zoomteam
Op initiatief van één van onze leden is een ‘Zoom’team samengesteld. Dit functioneert ter
ondersteuning bij verschillende zoomactiviteiten en is niet meer weg te denken
Voorbereiding projecten en subsidieaanvragen
Het bestuur heeft, zoals vorig jaar afgesproken, in de tweede helft van 2021 een begin
gemaakt met de voorbereiding van eventuele subsidieaanvragen. Dit met het oog op
tijdige indiening van aanvragen begin 2022.
Eén van onze leden heeft, op verzoek van het bestuur, na een eerste inventarisatie een
totaaloverzicht gemaakt van projecten die hier mogelijk voor in aanmerking komen.
Met een uitgewerkt schema voor het indienen van subsidieaanvragen is dit door hem aan
het bestuur voorgelegd.
In december is dit plan vastgesteld met de volgende projecten voor verdere uitwerking:
• Aanschaf apparatuur voor ‘zoom’ activiteiten waaronder sjoeldiensten, Café
Hafoech, lernen, vergaderen en ontmoetingen via zoom
• Restauratie van het Aron. Onder het motto “wij gaan weer naar sjoel” is door leden
een belangrijke financiële bijdrage voor geleverd.
In totaal is € 700,00 door de leden bijgedragen.
• Liberaal Joods onderwijs
• Chazanoet: nieuwe opzet en basis leggen voor continuïteit
De projecten zullen door het bestuur verder worden uitgewerkt.

