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De Stichting 
 
Stichting De Dierense Sjoel werd 24 februari 2005 opgericht met als 
doelstelling 
het bevorderen van de totstandkoming van een cultureel, religieus en sociaal 
centrum in de ruimste zin, meer in het bijzonder ten behoeve van de Liberaal 
Joodse Gemeente Gelderland 

 het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 
 
 
Samenstelling bestuur in 2009 
 
dagelijks bestuur: 

 mr M A Pach, voorzitter 
 drs R Levie, penningmeester 
 dr J S de Graaf, secretaris 

leden: 
 mw M van der Knaap 
 mr A H Trijbits 
 mr F S de Boer 
 E D Katz 

 

  
Voornemens aan het begin van 2009 
 

 Een begin maken met de restauratie en de eerste fase van de nieuwbouw, zo 
mogelijk afronden eind 2009 en beleid richten op ononderbroken voortgang 
met fase 2.  

 Vergunningen aanvragen en verkrijgen. 
 Offertes vragen van in aanmerking komende bouwondernemingen, 

constructeurs en installateurs. 
 Met alle kracht de fondsenwerving voortzetten in Nederland en in de USA. 
 Publiciteitscampagnes verder intensiveren. 
 Aangrenzend terrein verwerven van de gemeente Rheden. 
 Extra ondersteuning zoeken voor verscheidene bestuurstaken, o.a. 

secretariaat. 
 Optimaliseren van de organisatie-structuur in het licht van de komende 

nieuwe uitdagingen, met name voor het functioneren van de bouwcommissie 
en de projectleiding. 
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Mijlpalen in 2009 
 

januari 

De nodige vergunningen worden aangevraagd voor de bouw en verkennende 
besprekingen worden gevoerd met constructie- en installatiebedrijfen 
Het tegelproject gaat van start: particuliere sponsors kunnen voor ! 30 een 
symbolische tegel adopteren. De opbrengst zal worden gebruikt voor het 
financieren van de vloeren in de gerestaureerde synagoge. De tegels kunnen 
online besteld worden en de goede gevers krijgen een fraai certificaat 
thuisgestuurd. 
De stichting Providebit stelt een donatie van ! 10.000 ter beschikking op 
initiatief van haar voorzitter pastoor Henk Janssen ofm. 

februari 

Er is aan giften en toezeggingen ruim zes ton euro binnengekomen; het 
bestuur is vol goede moed dat de nog ontbrekende anderhalve ton tijdig zal 
worden toegezegd 
Eerste overleg bouwcommissie met projectleider bouw en architect  

maart 

Stichting De Dierense Sjoel wordt opnieuw door de belastingdienst erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de 
stichting aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting. 
De provincie Gelderland zegt toe dat onder bepaalde voorwaarden een 
substantieel bedrag wordt gereserveerd voor subsidiering van de renovatie en 
de nieuwbouw van de Dierense Sjoel. 
De provincie Gelderland en de gemeente Rheden tonen zich eveneens bereid 
zonodig laagrentende leningen te verstrekken of te ondersteunen. 
De gemeente Rheden verleent de bouwvergunning. 
Het stichtingsbestuur besluit unaniem een begin te maken met renovatie en de 
eerste fase van de nieuwbouw. 

april 

De aanbesteding vindt plaats op 1 april. 
De laatste activiteit voor de renovatie draagt de inspirerende titel “De Uittocht”. 
Op 2e Paasdag wordt een boekenmarkt gehouden en een sjoelwedstrijd 
“Sjoelen voor de Sjoel”. 

mei Mw M van der Knaap treedt toe tot het bestuur als 2e secretaris. 
De bouw wordt gegund aan Hulshof Bouw te Aarlanderveen. 

 
 

mei tot 
november 

Veelvuldig en intensief overleg van bouwcommissie, gebruikerscommissie, 
projectleider bouw, architect, aannemer en onderaannemers. 
Zie de fotoselectie aan het einde van dit verslag voor een impressie van de 
voortgang van renovatie en nieuwbouw. 

 
 

september 

Dankzij een bliksemactie in en rondom de besturen van de Stichting en LJG 
Gelderland is het bedrag van ! 35.000.-, dat nodig was voor de bouw van het 
balkon, in de vorm van giften en leningen toegezegd. De aannemer past het 
bouwplan aan om dit mogelijk te maken.  

november 

De officiële oplevering op 23 november is een feestelijke aangelegenheid 
waar bouwcommissie, architect, projectleider, aannemer en onderaannemers 
met het stichtingsbestuur het glas heffen en elkaar waarderend toespreken. 
De gebruikerscommissie doet intensief onderzoek en voert overleg met 
bestuur en bouwcommissie over inrichting en aankleding. 
Plannen voor de ingebruikname en herinwijding beginnen vorm te krijgen. 

december 

De tegelactie heeft een bedrag van ruim ! 11000 opgebracht dat volledig ten 
goede komen aan de bouw en de inrichting. 
Voorbereidingen worden gemaakt voor de eerste eredienst op 16 januari 2010 
en de officiële ingebruikneming op 7 maart. 
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Bestuursvergaderingen, -Besprekingen en Vertegenwoordiging 
 
Dit verslagjaar was het jaar van de waarheid. Bestuur en bouwcommissie 
hebben grote inspanningen geleverd om de uitvoering van de bouw zo goed 
mogelijk te begeleiden. Het bestuur kwam 10 maal in vergadering bijéén, te 
weten op 18 januari, 22 februari (met bestuur LJG Gelderland), 1 april (met 
bouwcommissie, projectleider bouw en architect) 18 mei, 24 juni, 28 juli, 25 
augustus (met bestuur LJG Gelderland),  14 september, 5 oktober en 7 
december. 
Tijdens de bouwfase kon voor de vergaderingen gebruik gemaakt worden van 
een van de lokalen van scholengemeenschap Het Rhedens. 
Daarnaast vond intensief onderling overleg plaats per telefoon en e-mail. 
Delegaties van het bestuur voerden besprekingen met geldgevers en 
financiële instellingen, overheids-instanties en (de plaatselijke Raad van) 
Kerken. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met de Stichting Oude 
Gelderse Kerken over de mogelijkheden van samenwerking. 
Bestuursleden vertegenwoordigden de stichting bij de algemene 
ledenvergadering van LJG Gelderland en bij officiële gelegenheden, zowel 
seculier als religieus. Stichting De Dierense Sjoel neemt deel aan het overleg 
van Synagoges in Noord-Oost Nederland. 
Veel zorg werd besteed aan de relatie met de buurtbewoners. 
 

 
Er zijn niet veel foto-opnamen gemaakt van de vele bestuurs- en commissievergaderingen. 
Hierboven zittend vlnr: bestuursleden Arthur Trijbits en Manja Pach. Staande vlnr: Lout 
Mogendorff (bouwcommissie), bestuursleden Frans de Boer, Joop de Graaf en Ralph Levie, 
en Projectleider Bouw Arend de Winter. Bestuursleden Maud van der Knaap en Emanuel 
Katz maakten op dit bewuste moment nog geen deel uit van het bestuur. 
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Gebruikerscommissie  
 
Bestuur en bouwcommissie voerden regelmatig overleg met bestuurders van 
LJG Gelderland als primaire gebruiker van het centrum. Het LJG bestuur 
heeft de dames R Mendel-Volgers en M Ron-Vriezen alsmede de heer L 
Mogendorff afgevaardigd om zitting te nemen in een gebruikerscommissie 
met als primaire taak het inventariseren van de gewenste inrichting en 
aankleding van het gebouw.  In de loop van 2009 sloot de 
gebruikerscommissie zich aan bij de bouwcommissie. 
 
 
Projectleider Bouw 
 
De heer A de Winter, bouwkundige, maakte aanvankelijk als medevoorzitter 
deel uit van de bouwcommissie. Zodra een daadwerkelijk begin zou worden 
gemaakt met het project benoemde het stichtingsbestuur de heer de Winter 
tot Projectleider Bouw. In deze functie voerde hij - meestal samen met de 
voorzitter van de bouwcommissie - intensief overleg met architect Geert van 
Veersen, met de aannemer en de onderaannemers, en met de leden van de 
bouw- en de gebruikerscommissies. De heer de Winter woonde eveneens de 
bestuursvergaderingen bij.  
 
 
 
Bouwcommissie  
 
De samenstelling van de bouwcommissie was eind 2009 als volgt: de 
bestuursleden Katz en de Graaf (voorzitter), de dames M Kuipers-Katz, R 
Mendel-Volgers en M Ron-Vriezen en de heer L Mogendorff. De commissie 
vergaderde in 2009 tien maal plenair met de Projectleider, te weten op  28 
januari, 17 februari, 1 april (met het stichtingsbestuur), en tijdens de bouw op 
18 mei, 12 juni, 23 juni, 28 juli, 24 augustus en 3 november - na de oplevering 
op 2 december en 29 december. Mevrouw Pach woonde veel vergaderingen 
bij als voorzitter van de stichting en leverde een belangrijke bijdrage als 
verslaglegger. Daarnaast was er intensief overleg tussen architect, 
projectleider en voorzitter, zowel telefonisch als per e-mail. 
 
 
 
Bouwoverleg en Inspectierondes 
 
Bouwoverleg vond 9 maal plaats in wisselende samenstelling. Architect, 
projectleider en voorzitter bouwcommissie overlegden met elkaar en/of met 
hoofdaannemer, onderaannemers en bouwkundige experts op 20 januari, 18 
mei, 6 juli, 22 juni, 20 juli, 24 augustus, 31 augustus, 21 september en 30 
oktober. Inspectierondes werden gehouden op 11 mei (i.v.m. de 
aanbesteding), 29 oktober, 4 november, 17 november en 28 december. 
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Bouwkosten 
 
In de loop van 2009 heeft de projectleider met grote inzet toezicht gehouden 
op de bouwkosten en in voortdurend overleg met de architect, met de 
voorzitter bouwcommissie en last but not least met de penningmeester, waar 
nodig aanpassingen van de bouwplannen gemaakt. Met grote erkentelijkheid 
stelt het bestuur vast dat de uiteindelijke bouwkosten binnen de begroting zijn 
gebleven. Een overzicht is te vinden in het bestuursverslag over de gehele 
verwervings- en bouwperiode 24 februari 2005 tot 30 juni 2010. 
 
 
Aanbesteding en Oplevering  
 
Een eerste aanbestedingsvergadering vond plaats begin april. Mede namens 
architect en projectleider adviseerde de bouwcommissie het bestuur drie 
aannemers uit te nodigen een offerte in te dienen. Medio mei werd de bouw 
gegund aan Hulshof Bouw. In eerste instantie werd als opleveringsdatum 22 
oktober genoemd. Na het ter beschikking komen van fondsen voor een 
balkonconstructie vond de officiële oplevering uiteindelijk op 23 november 
plaats. Een impressie van het bouwproces wordt als fotoreportage 
gepresenteerd in een addendum bij dit verslag. 
 
 
 
 

 
Onderaannemers en aannemer gebroederlijk op de eerste rij bij de officiële oplevering. 
Vlnr: Jarno van Wely - loodgieter, Marc Meyer, - electricien, Jan Heezen - installateur, Henk 
Kampjes - Deveko Klimaatbeheersing, bestuurslid Emanuel Katz, en tenslotte Arend van der 
Weert en Kees Nomen van hoofdaannemer Hulshoff.  
Zittend achter Marc Meyer: Willem Meijer, akoestisch adviseur. 
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Publiciteit 
 
Een tweede folder werd uitgegeven in een nieuw ontwerp van Victor Levie. 
De website www.dedierensesjoel.nl, met grote inzet opgezet en onderhouden 
door webmaster Jos Vecht, werd in 2009 bijna tienduizend keer bezocht door 
ruim vierduizend belangstellenden. 
Negen nieuwsbrieven werden rondgestuurd, voor het overgrote deel per e-
mail aan een gestaag groeiende lezerskring: 445 eind 2009. 
 
 
Financiering en Fondsenwerving  
 
Het besluit om met de renovatie en de nieuwbouw te beginnen werd door het 
bestuur unaniem genomen in de verwachting dat de op dat moment nog 
ontbrekende fondsen in de loop van 2009 zouden kunnen worden verworven. 
Niet zonder enige opluchting constateert het bestuur, dat alle inspanningen 
voldoende hebben opgeleverd om niet alleen de renovatie en de bouw maar 
ook de primaire inrichting zoals keuken, stoelen, verlichting etc. te bekostigen. 
 
 
Financieel overzicht 2009 
 
Een financieel overzicht van de penningmeester is integraal onderdeel van 
het afzonderlijk uitgegeven bestuursverslag over de gehele verwervings- en 
bouwperiode die duurde van 24 februari 2005 tot 30 juni 2010. 
 
 
Voornemens en vooruitzichten voor 2010 
 
• Eerste fase afronden, meer- en minderwerk uitonderhandelen. 
• Inrichting en stoffering uitzoeken en realiseren. 
• Ervaring en expertise verwerven met het in eerste fase voltooide gebouw. 
• Inspanningen voortzetten voor de financiële onderbouwing van het project. 
• Optimaliseren van de organisatie- en overleg-structuur voor het beheer en 

de exploitatie van het in eerste fase voltooide gebouw. 
• inventariseren en uitwerken van de taken en verantwoordelijkheden 

die betrekking hebben op de nieuwe situatie.  
• aantrekken van nieuwe bestuursleden en overdracht bestuurstaken. 
• aantrekken van vrijwilligers voor beheer, rondleidingen, evenementen, 

etc. 
• Aantrekken van zowel vaste als eenmalige huurders en organiseren van 

evenementen, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. 
 

 
JSdG / december 2010 
 
  



 Stichting De Dierense Sjoel Jaarverslag 2009 
 

9/16 

 
 

 
 

 
 

Het bouwbord. Op deze opname ontbreekt nog Van Asselt Schilderwerken uit Dieren. 
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Het voorbereiden van de betonvloeren 
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Steigerwerk buiten en binnen 
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Actiefoto’s van architect Geert van Veersen (op beide foto’s rechts) en Projectleider Arend de 
Winter (links). Foto boven met voorzitter Manja Pach. Foto onder met electricien Marc Meyer 
- boven op de steigers waar later het balkon zou komen. 
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Geen pannenbier, maar wèl een dubbele Falaffel schotel. De bouwvakkers en bouwplaats-
leerlingen lieten het zich goed smaken. 
 
 

 
 
De stukadoors 
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De voeger en zijn werk 
 
 

 
  



 Stichting De Dierense Sjoel Jaarverslag 2009 
 

15/16 

 
 

 
 

 
 
Het plaatsen van de dubbele beglazing was zwaar werk, evenals het leggen van de glazen 
vloer boven het Mikwe. 
 

 
 
In de zuidelijke muur boven het mikwe is de Zeecher haChorban te zien: een 
stuk muur dat onvoltooid wordt gelaten, ter herinnering aan het verdriet dat 
aan deze vreugdevolle restauratie is voorafgegaan. Zie ook de foto’s op de 
volgende pagina. 
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Zo was het toen, in 1945 
 

 
 
En zo is het geworden, eind 2009 


