Verslag bestuursperiode Sjoel Amstelveen 2020/ 2021

Dit bestuursverslag is het laatste verslag van het zittende bestuur van vijf bestuursleden. Drie
leden, te weten Iris Asscher, Naomi Elzas en Fred Kijl, die hun functie als lid van het bestuur
van Sjoel Amstelveen gedurende twee termijnen van vier jaar hebben uitgeoefend, dienen dit
jaar reglementair af te treden. Paula de Bruijn heeft te kennen gegeven zich niet meer
herkiesbaar te stellen; Edward Weisz wel. Op de te houden Algemene Ledenvergadering van
13 juni 2021 dient er een voltallig bestuur bestaande uit vijf bestuursleden te worden gekozen.
De vertrekkende bestuursleden hebben aangegeven om het nieuw aantredende bestuur daar
waar het nodig is in te werken en van adviezen te voorzien. De huidige voorzitter en secretaris
zien geen problemen in de overdracht van alle administratieve gegevens aangezien zij ervoor
hebben gezorgd dat zowel de verschillende bestuursfuncties en -taken als ook de gehele
(financiële) administratie en overige documenten volledig transparant, actueel en
overdraagbaar zijn.
De uittredende bestuurders wensen de intredende bestuurders alvast heel veel succes met de
voortzetting van het beleid en de uitbreiding en opbouw van onze prachtige sjoel en
sjoelgemeenschap.
Algemene informatie
Het bestuur zegt veel dank aan Rabbijn Groenewoudt voor zijn grenzeloze inzet om, ondanks
de coronapandemie, de diensten gedurende het jaar dat de sjoel open was te leiden. Ook de
heren gabba’iem, onder leiding van onze hoofdgabbai Fedia Jacobs en alle andere, geheel
belangeloos optredende chazzaniem worden bedankt voor hun bijgedragen. Vanzelfsprekend
komt ook eer toe aan alle ba’alei kore, met name rabbijn Vorst, die het gehele jaar door
vrijwillig het laajnen op zich hebben genomen. Helaas konden onze jongere sjoelbezoekers
vanwege corona niet af en toe een stukje van het chazzanoet en het zingen van Aniem
Zemierot voor hun rekening nemen zoals in voorgaande jaren altijd wel het geval is geweest.
Vanwege de coronapandemie heeft het bestuur noodgedwongen de geplande Sjabbaton
voorafgaand aan het weekend voor Chanoeka moeten afgelasten en helaas ook alle andere
sociale activiteiten en bijeenkomsten. In plaats daarvan heeft het bestuur gemeend u op een
andere, gepaste manier toch nog iets van de feestdagen te laten ‘proeven’.
Met de inzet van de dames van de kiddoesjcommissie en een aantal vrijwilligers is
persoonlijk, zowel met Sjawoe’ot (vorig jaar) als met Rosh Hashana, een presentje namens
Sjoel Amstelveen bij alle (buiten)leden thuis afgeleverd. Tevens hebben zij ervoor gezorgd
dat alle (buiten)leden met Chanoeka een tegoedbon van € 5,- hebben ontvangen en met
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Poeriem een zakje Mishloach Manot. Met Pesach werd een ‘Happy Passover’ kaart aan alle
(buiten)leden per post gestuurd en met Sjawoe’ot werd er weer persoonlijk naar de
(buiten)leden een stukje kaaskoek bij hen thuis gebracht. Al deze gestes werden door onze
(buiten)leden zeer gewaardeerd en de bedankjes stroomden dan ook binnen op ons info emailadres.
Ludo wordt weer hartelijk bedankt voor het ontwerpen en verzenden van de weekberichten en
het bijhouden van de informatie op de beeldschermen en Jonathan Soesman heeft er, met zijn
groene vingers, voor gezorgd dat onze binnentuin er altijd weer netjes bijlag.
Onze SOPA-medewerkers hebben zich het afgelopen jaar ook weer met hart en ziel ingezet
voor onze leden daar waar het nodig was.
Spijtig genoeg konden de kinderdiensten vanwege de coronapandemie niet gehouden worden.
Sjoeldiensten en andere evenementen
Meteen na de vorig jaar gehouden ALV mochten we weer meer bezoekers in sjoel ontvangen.
Waren we in juni eerst nog gebonden aan maximaal 30 bezoekers per sjoeldienst, werd dat
aantal vanaf 1 juli verhoogd tot 100 bezoekers. De sjoel werd dan ook zodanig ingericht dat
met inachtneming van de 1,5 meter afstand dit aantal de diensten kon bijwonen.
Eind juni werd besloten om de minjaniem voor de mincha/ma’ariev diensten weer op te
starten en vanaf juli namen de diverse lessen in Sjoel Amstelveen wederom een aanvang.
Kiddoesjiem en andere festiviteiten voor de diverse feestdagen werden helaas niet toegestaan
en hebben dan ook het gehele jaar door niet plaatsgevonden. De dagsjoel bleef en blijft tot
nader orde gesloten.
Met inachtneming van alle maatregelen die het RIVM en de GGD hadden voorgeschreven
teneinde de sjoel zoveel mogelijk ‘corona proof’ te maken had het bestuur besloten slechts
100 bezoekers tijdens de diensten op Rosh Hashana en Jom Kippoer toe te laten. Diegenen die
deze diensten wensten bij te wonen moesten zich via ons info adres aanmelden. Binnen de
kortst mogelijke tijd hadden zich dan ook 100 personen aangemeld. Het bestuur heeft zelfs
meerdere personen naar andere minjaniem moeten doorverwijzen. Niettemin had een groot
aantal vaste sjoelbezoekers besloten om die dagen toch niet naar sjoel te komen vanwege het
besmettingsgevaar.
Overigens zijn de diensten op die dagen prima verlopen. Iedereen hield zich aan de
voorschriften die van overheidswege waren opgelegd, zoals het houden van 1,5 m afstand; het
dragen van een mondkapje, welke wij ter beschikking hadden gesteld en het wassen van de
handen bij binnenkomst in sjoel waarvoor wij speciale hygiënezuilen hadden aangeschaft.
Op sjabbat 26 september hield rabbijn Groenewoudt zijn jaarlijkse ‘sjabbat sjoewa’ droosje.
Het onderwerp was deze keer:’ Ja’alé wejawo op Chol Hamo’eed’. Wat te doen als je het
vergeet? De belangstelling voor deze droosje was zonder meer goed te noemen.

Verslag bestuursperiode 2020/ 2021

Pagina

2

Vlak voor Soekot kwam de overheid met het dringende advies, in verband met het sterk
oplopend aantal coronabesmettingen, om wederom slechts 30 bezoekers de diensten bij te
laten wonen. Het bestuur heeft dit advies vanzelfsprekend meteen opgevolgd en zal dat
blijven handhaven totdat het RIVM dan wel de overheid anders beslist.
In zijn gehouden persconferentie op 28 mei jl. werd door premier Rutte vermeld dat het
vaccinatiebeleid zijn vruchten begint af te werpen en dat het coronavirus steeds meer onder
controle komt. Hij gaf dan ook aan dat met ingang van vijf juni jl. het toegestane aantal
bezoekers voor bijeenkomsten verhoogd mocht worden naar 50 personen. Sjoel Amstelveen is
daar natuurlijk in meegegaan. Wel dienen in sjoel nog altijd de coronamaatregelen in acht te
worden genomen.
De soeka van Sjoel Amstelveen heeft wederom prima gefunctioneerd. Vele leden hebben er
tijdens soekot dan ook gebruik van gemaakt. Aangezien Simchat Thora helaas zeer beperkt
kon worden gevierd, besloot het bestuur om in chol hamo’ed Soekot een ‘Mini Fun Fair’ voor
de kinderen te organiseren. Deze ‘Mini Fun Fair’ is een doorslaand succes gebleken. Alle
kinderen gingen naar huis met een tas vol snoepgoed.
Soekot werd beëindigd met een 30-tal bezoekers die de sjoeldienst op Simchat Thora hebben
bijgewoond.
De heren Joop Elzas en Fedia Jacobs waren met Simchat Thora respectievelijk Chatan Thora
en Chatan Beresjiet.
Op verzoek van de NIHS heeft rabbijn Groenewoudt de laatste dag van Chanoeka een droosje
in de RAS sjoel gehouden. Deze droosje en het aansteken van de kaarsjes konden via ZOOM
gevolgd worden.
Met Poeriem heeft rabbijn Vorst op zijn geheel karakteristieke wijze de Megillat Esther
gelaajnd. Aangezien wij zoveel mogelijk bezoekers de gelegenheid wilden bieden om het
laajnen van de Megillat Esther te horen, heeft rabbijn Vorst de megilla ’s avonds twee keer
gelaaind en overdag drie keer. Bij iedere lezing was het maximum toegestane aantal van 30
personen aanwezig.
Rabbijn Goenewoudt heeft op Sjabbat Hagadol weer zijn jaarlijkse droosje gehouden. Het
onderwerp was: ‘Erev Pesach... Hoe moest dat ook alweer?’ Aanwezig was het maximaal
aantal van 30 bezoekers.
Op 13 mei jl. werd er bij ons in sjoel een speciale dienst gehouden en werden er gebeden
uitgesproken voor de veiligheid van de staat Israël, haar bewoners en haar soldaten. Deze
dienst kon via ZOOM gevolg worden. De ambassadeur van Israël, Z.E. de heer Naor Gilon
heeft via deze verbinding de aanwezigen uitleg gegeven over de ontstane situatie.
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Aanschaf Sefer Thora
In 2019 zijn we begonnen met een inzamelingsactie voor de aanschaf van een eigen
handzaam Sefer Thora. Deze actie is tot op heden een groot succes gebleken en de aanschaf is
zonder meer een haalbaar streven. Het bedrag dat inmiddels voor de aanschaf op de
bankrekening gereserveerd staat, is aangegroeid tot rond de € 40.000, -. Het bestuur had in
haar bestuursvergadering van 15 maart jl. unaniem besloten om tot de aanschaf van het reeds
in bruikleen zijnde Sefer over te gaan. De verkoper heeft echter bij nader inzien te kennen
gegeven dit Sefer toch niet te willen verkopen.
Het nieuwe bestuur zal de actie dus in de komende periode moeten voortzetten.
Verbouwing sjoel
Op de vorig jaar gehouden ALV hebben wij u laten weten dat er inventariserende gesprekken
hebben plaatsgevonden tussen de besturen van de NIHS en Sjoel Amstelveen over de
verbouwingsplannen in het pand van Sjoel Amstelveen om dit te moderniseren en te
verbouwen, zodanig dat het gebouw in de toekomst voldoet aan de eisen van de moderne tijd.
De wensen van ons bestuur t.a.v. aanpassingen werden in die gesprekken meegenomen.
Om deze plannen verder te ontwikkelen en uit te breiden werd besloten tot de oprichting van
een Stuurgroep Verbouwing Sjoel Amstelveen en een aantal werkgroepen, ieder met een
specifiek doelgebied. Deze werkgroepen zijn:
-

Werkgroep herindeling grote sjoelruimte
Werkgroep herinrichting dagsjoel en rabbijnenkamer
Werkgroep herlocatie keuken en keukenopslag
Werkgroep jongeren/jeugd/kinderactiviteiten.

In een brief d.d. 31 juli jl. deed het bestuur een oproep aan de leden om zich aan te melden en
actief in te zetten voor de verschillende werkgroepen. Het bestuur heeft helaas moeten
constateren dat slechts een klein aantal leden zich voor die werkgroepen heeft aangemeld.
Niettemin werden de diverse groepen uit de aangemelde personen samengesteld.
Inmiddels zijn de plannen voor het verplaatsen van de keuken naar de ruimte achter de
kiddoesjruimte aan de NIHS gepresenteerd; zo ook de plannen voor de herindeling en het
moderniseren van de sjoelruimte inclusief vernieuwing van het interieur. Definitieve
beslissingen zijn er tot op heden nog niet genomen.
Ledental
Onze sjoelgemeenschap telt per afgelopen mei 243 leden en 16 buitenleden. Alhoewel wij tot
ons genoegen onlangs enige nieuwe leden bij onze sjoelgemeenschap hebben mogen
verwelkomen, is het ledental de afgelopen tijd per saldo teruggelopen. Een behoorlijk aantal
leden heeft het lidmaatschap bij de NIHS opgezegd, of is verhuisd naar een andere
sjoelgemeenschap of gemeente. Daarnaast zijn er helaas ook leden overleden. En tenslotte is
een aantal ook op alijah gegaan.
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Wij roepen onze leden op om hun kinderen, die inmiddels 18 jaar zijn geworden, als lid aan te
melden bij de NIHS voor onze sjoelgemeenschap. Zonder aanmelding worden deze kinderen
niet lid van de NIHS en dus ook niet lid van onze sjoelgemeenschap. Er zijn voor de kinderen
van leden van 18 tot 24 jaar geen kosten verbonden aan een NIHS-lidmaatschap.
Kascommissie
Net zoals vorig jaar hebben de heren Michael Swartz en Frans Hellendall de financiële
verantwoording over het boekjaar 2020 gecontroleerd en goedgekeurd. De door hen op 1
maart jl. voor akkoord getekende verklaring zal met de ALV stukken worden meegezonden.
De heer Hellendall heeft aangegeven ook het komende boekjaar weer in de kascommissie te
willen toetreden. Een tweede kascommissielid zal op de ALV moeten worden benoemd.
SOPA (SOciaal PAstorale commissie)
Zodra de SOPA op de hoogte is gesteld van een belangrijke gebeurtenis, onderneemt zij actie,
zoals bijvoorbeeld het laten bezorgen van een bloemetje voor een bijzondere verjaardag,
ofwel ‘acte de présence’ geven bij een geboorte of ziekte. De SOPA is permanent op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn om zich in hun vrije tijd in te zetten voor het
welzijn van onze leden. Wij doen dan ook een beroep op u om de SOPA te versterken. Meldt
u zich alstublieft aan via ons e-mailadres: info@sjoelamstelveen.nl.
Maror
Bij Maror werden in 2019 subsidies aangevraagd en ook door haar verstrekt voor de aanschaf
van de inmiddels geplaatste ‘Narrow Casting’ beeldschermen en voor de in dat jaar in
december gehouden Sjabbaton.
In het afgelopen jaar werden door de voorzitter/penningmeester subsidies aangevraagd voor
de aanschaf van 50 extra stoelen voor de kiddoesjruimte en voor het maken van 2
draai/kiepramen in sjoel ter bevordering van de luchtventilatie. Beide aanvragen werden door
Maror gehonoreerd. Het bestuur heeft vervolgens de stoelen aangeschaft en de beide
draai/kiepramen in sjoel laten aanbrengen.
De voorzitter/ penningmeester heeft de eindverslagen van deze subsidietoekenningen tijdig
naar het bureau van Maror verzonden. Maror heeft de vaststelling van de eindafrekening van
de draai/kiepramen in december 2020 afgewikkeld en die van de Sjabbaton in januari 2021.
De vaststelling van de eindafrekening van de aanschaf van de 50 stoelen heeft in april jl.
plaatsgevonden. Alle subsidieaanvragen werden door Maror afgewikkeld, geheel
overeenkomstig de ingediende eindverslagen.
Het bestuur is Maror vanzelfsprekend zeer erkentelijk voor het telkens weer verlenen van de
subsidieaanvragen. Een hartelijke dank is dan ook zeker op zijn plaats.
Op dit moment lopen er geen subsidieaanvragen meer. Het is echter wel de bedoeling dat,
wanneer de sjoel verbouwd gaat worden, er dan wederom subsidie aangevraagd zal worden
voor met name de aanschaf van nieuw interieur.
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Jizkorborden
Op de ‘Jizkorbomen’ is nog ruimte beschikbaar voor naamplaatjes voor overleden dierbaren.
Deze kunnen door zowel leden als niet-leden worden besteld. De kosten bedragen € 300,- per
naamplaatje. Op de jaartijddag wordt, ook wanneer er geen familielid in sjoel aanwezig is, het
lichtje bij de naam van de overledene aangestoken. Tevens wordt er een misjna geleerd en
wordt er jizkor en kaddiesj gezegd. Met het aanschaffen van een Jizkorplaatje dient u de
herinnering aan uw overleden naaste(n) en bent u tevens tot financiële steun van onze sjoel.
Personalia
Vanwege de coronamaatregelen hebben er slechts enkele Bar Mitswot in sjoel
plaatsgevonden. We hebben ervoor gekozen om geen ruchtbaarheid aan deze simches te
geven, aangezien wij het aantal van 30 aanwezigen niet wensten te overschrijden. Het bestuur
wenst niettemin aan alle betrokkenen een hartelijke mazzeltov.
Helaas zijn het afgelopen jaar wederom enige leden van onze sjoelgemeenschap ons
ontvallen.
Mevrouw L. Shlafer overleed op 18 november 2020; mevrouw M. Trembovler op 10 januari
2021 en mevrouw J. Waterman op 2 mei 2021.
Hun aandenken zij tot zegen.
Tot slot
Het bestuur wenst de nieuwgekozen bestuursleden heel veel succes, wijsheid en daadkracht in
hun functie van bestuurslid van Sjoel Amstelveen.
De nog zittende bestuursleden wensen u een goede gezondheid; een veilige en zeer
aangename zomer en hopen u spoedig weer in sjoel onder normale omstandigheden en zo
mogelijk ‘coronavrij’ bij de diensten en/ of andere te houden evenementen of activiteiten te
mogen begroeten.

Amstelveen, juni 2021/ Siewan 5781
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