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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 2011 
dagelijks bestuur: 

 Mw. Mr M. A. Pach, voorzitter 
Dhr. Dr J. S. de Graaf, secretaris tot februari 

 Dhr. E. Bosch, secretaris vanaf februari 
 Mw. M. van der Knaap, penningmeester  
 leden: 
 Dhr. E. D. Katz 
 Dhr. D. Boomsma  
 Dhr .H. Mul  

  
 
Voornemens en vooruitzichten voor 2011 
 
Doelstellingen voor 2011: 
-verstevigen exploitatie; meer vaste huurders; 
-aantrekken en organiseren van vrijwilligers voor ontvangsten en rondleidingen; 
-exploreren van de mogelijkheden tot het realiseren van de tweede fase; 
-beperking energiekosten; 
-voortzetting culturele activiteiten in samenwerking met De Alliantie en boekhandel Jansen en 
De Feijter te Velp 
-uitbouw van de ‘Vrienden van de Dierense sjoel’ 
 
Gebruik Sjoel en andere zaken in 2011 
 
De Dierense Sjoel is in 2011 veelvuldig gebruikt door de LJG Gelderland voor reguliere 
diensten en vieringen, waarbij er altijd een goede en warme belangstelling was. 
 
Binnen de Stichting De Dierense Sjoel zijn de volgende punten memorabel. 
 

2011 De Dierense Sjoel 
Januari *Het verslag over de bouw- en opstartfase van de Dierense Sjoel heeft de 

penningmeester verstuurd naar alle subsidieverstrekkers. 
*Er is een aanvraag ingediend bij het Tacheles Fund voor een bijdrage aan 
de 2e fase. 
* 17 januari Dag van het Jodendom (samenwerking Raad van Kerken); 
bijeenkomst op 16 jan.; Marianne van Praag sprak; ongeveer 50 bezoekers 
met diverse achtergrond. 
* de vitrage in de hal van de sjoel zorgt voor verbetering van de 
geluidskwaliteit. 
  

Februari *Prachtig bouwverslag van Joop de Graaf. 
*Overdracht secretariële werkzaamheden van Joop de Graaf  
naar Ed Bosch. 
* Joop de Graaf draagt het voorzitterschap van de beheerscommissie over 
aan Hans Mul. 
*13 februari Grims Papieren Theater met Joop op piano en Desirée Kamp 
fluit. Ruim 50 bezoekers. Benefietvoorstelling! 
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fluit. Ruim 50 bezoekers. Benefietvoorstelling! 
*Op 18 februari 2011 het eerste burgerlijk huwelijk in  Sjoel 
- Artikel in de Gelderlander over trouwpartij op 18 februari. Het was een 
groot succes. 
* De mededeling dat de toegezegde € 20.000 van Maror nu ook echt komen 
is met grote vreugde ontvangen. 
* Ontvangst/rondleidingen: medewerkers Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork; Vrouwenvereniging De Passage; Rotary Brummen.  

Maart *6 maart eerste culturele zondagmiddag:The Amsterdam Chamber Group 
(samenwerking De Alliantie en boekhandel Jansen en De Feijter). 
* Hans Mul en Eric Bours gaan gezicht geven aan “De vrienden van de 
DDS”. Zij willen met de “Vrienden” een geldpot creëren. DDS kan dan voor 
bepaalde zaken een verzoek tot financiële ondersteuning indienen.  
Siem van de Berg en Jos Vecht gaan meewerken in de organisatie van de 
“Vrienden”. 
*Rondleidingen/ontvangsten:KBO, Catechesanten ds.Boonen, leeskring, 
Joodse Gemeente Zwolle, Vineyard.  

April *10 april Accordeon Melancholique. hier alleen verhuur. 
*17 april tweede culturele zondagmiddag: Carol Linssen, Onder het 
Melkwoud. 
-Rondleidingen/ontvangsten:  PKN Dieren met Berlijnse gasten.  

Mei *8 mei derde culturele zondagmiddag: Judith Herzberg leest voor uit eigen 
werk. 
*Op 14 mei is de sjoel verhuurd aan “De Medeklinkers”; organisatie Joop. 
*Eveneens verhuur op 20 en 21 mei Theater Troep. 
*28 mei kiddoesj Joop en Onnie.  

Juni *5 juni: Het afscheid van Joop en Onnie. Joop gaf met zijn muziekvrienden 
een jammsession met na afloop een receptie. 
* Op 19 juni ontvangst Vrienden DDS .Het was een goede bijeenkomst. 
Emanuel Katz had een goede presentatie met powerpoint. 
Tevens is de vijgenboom aangeboden (geschenk van de Raad van Kerken 
Dieren). 
Gezocht wordt naar het aantrekken van meer Vrienden.  

Juli *8 juli Ontvangst gemeenteraadsleden gem.Rheden. 
*Tacheles Fund heeft ons verzoek/voorstel helaas afgewezen 
*ASF (Aktion Sühnezeichen):het zomerkamp is gepland van 15.7 tot 
28.7.2012. *Het zwaartepunt ligt in Deventer. Als DDS zullen we nog nader 
te bepalen medewerking verlenen op kleine schaal.  

Augustus *Het bestuur staat stil bij het overlijden van Ellen Marie Vogel.  
Ondanks de beperkingen die zij in haar laatste levensfase ondervond was 
ze zeer betrokken bij de bouw en in gebruik name van de Dierense Sjoel. 
Tijdens de bouw stimuleerde zij het bestuur met het schenken van een 
staatslot met het motto “Alles kan”. 
Na haar overlijden bleek dat een zeer belangrijk deel van haar erfenis ten 
deel is gevallen aan DDS. Het bestuur was overrompeld door dit zeer 
genereuze gebaar. De verwachting is dat DDS een bedrag erft dat de 
mogelijkheid van het realiseren van de tweede bouwfase mogelijk actueel 
maakt. Toch moet hier goed over worden nagedacht. 
Na de feestdagen wordt er een brainstormsessie georganiseerd met veel 
betrokken partijen onder het motto “Alles kan”. De voorstellen uit deze 
sessie zullen worden uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur dat 
uiteindelijk zal beslissen welke koers zal worden gevaren.  

September *9-11 sept. Open Monumentendagen. 
Het is prima gelopen op alle onderdelen. De officële start van de dagen in 
de vorm van een ontvangst voor alle organisatoren verliep naar wens. Bij de 
opening was het bestuur aanwezig.; De start in de (vrijdag)ochtend met de 
schoolklassen ging goed. Voor alle jongens een keppeltje was een leuke en 
goede actie. 
Op 11 september was er met 200 bezoekers ruime belangstelling voor de 
rondleidingen in sjoel. 
*12 sept. vergadering Syneon (samenwerkingsverband synagogen Noord- 
en Oost Nederland). 
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en Oost Nederland). 
* 29 september Incident tijdens Rosh Hasjana met een verwarde bezoeker; 
naar aanleiding hiervan is  een protocol afgesproken in samenwerking met 
de politie. Prima samenwerking met wijkagent. Positieve bijkomstigheid is 
dat meerdere politiemensen geïnteresseerd zijn geraakt in sjoel.  

Oktober *6 okt. presentatie canon van Rheden. Manja heeft een stukje geschreven 
over de Joodse geschiedenis en was aanwezig bij de presentatie. 
* 23 okt. Eerste culturele zondagmiddag van het nieuwe seizoen met Paul 
Hellman. Het was een mooie middag, maar met helaas weinig bezoekers. 
*27 okt. Yad vashem uitreiking. Grote eer dat dit bij ons mocht plaats 
vinden. Manja en Emanuel waren bij de organisatie betrokken. Het was zeer 
goede bijeenkomst in een prettige sfeer en in goede orde, waarbij de 
hoofdpersoon zeer blij verrast was. Zeer goede speech van de 
burgemeester. Regiobode heeft over de uitreiking  bericht.  

November *27 november WIZO-activiteit; concert door DUO NIHZ (verhuur).  
December Alle bijeenkomsten zijn goed verlopen en waren een succes. Dank aan de 

beheerders voor hun goede zorg. 
*Nalatenschap Ellen Marie Vogel  

 
 

 
Bestuurs-Vergaderingen, -Besprekingen en –Vertegenwoordiging; 
Activiteiten 
 
Dit verslagjaar was het eerste reguliere exploitatiejaar. Spannend om te beleven of de sjoel 
die met veel enthousiasme, inspiratie en heel hard werken is neer gezet op een goede wijze 
is te exploiteren en voldoet aan het (t)huis voor de huidige en de volgende generaties. 
 
Wij kunnen met tevredenheid vaststellen dat de sjoel in zijn huidige vorm voldoet als huis 
voor de diensten van de LJG. De Dierense sjoel functioneert als een bijzonder aangename 
plek voor de leden en bezoekers van de LJG Gelderland.  
Verder vervult het gebouw  een bescheiden rol in het ruimte bieden aan maatschappelijke en 
culturele activiteiten. Met De Alliantie (Rhedense stichting voor kunst en cultuur en 
boekhandel Janssen en De Feijter) is aan een aantal culturele zondagmiddagen ingevuld. 
Voorts hebben diverse rondleidingen in de sjoel plaats gevonden. 
Ondanks deze en enkele kleine activiteiten blijft de financiële exploitatie van het gebouw een 
voortdurend zorgpunt  voor het bestuur. Met name door giften en een kritische kijk op de 
kosten, met name energiekosten (gordijnen en temperatuurregulatie) kon 2011 met een 
beperkt positief resultaat worden afgerond (zie financieel jaarverslag 2011). 
 
Het bestuur kwam 8 maal in vergadering bijéén, te weten op 11 januari, 3 maart, 7 april, 12 
mei, 5 juli,  23 augustus , 12 oktober en 24 november . 
Eric Bours, lid van het bestuur van de LJG, neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de 
Stichting als ‘verbindingsman’. 
 
Bestuursleden vertegenwoordigden de stichting bij de algemene ledenvergadering van LJG 
Gelderland en bij officiële gelegenheden, zowel seculier als religieus. De Stichting neemt deel 
aan kwartaaloverleg van beheerders van synagogale gebouwen in Noord-Oost Nederland. 
 
In de zomer is contact gelegd met Henk Duringhof met het oog op een mogelijk 
bestuurslidmaatschap. Tot ons verdriet moest hij wegens ernstige ziekte na één 
bestuursvergadering afhaken. 
 
Er kwam viermaal een (digitale) nieuwsbrief uit; deze wordt aan vele adressen verzonden. 
Vooral voor de aankondiging van activiteiten functioneert dit goed. 
 
Beheerscommissie 
De beheerscommissie van het gebouw is ook in 2011 met enige regelmaat bijeen geweest. 
Het voorzitterschap is aan het begin van dit jaar over gegaan van Joop de Graaf naar Hans 
Mul.  
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In 2011 waren de heren Teun Teunissen en Herman van Mansom actief als beheerders. Wij 
zijn zeer erkentelijk voor al hun inspanningen. 
 
Culturele commissie 
Door het vertrek van Joop de Graaf ontstond tevens de noodzaak om andere mensen te 
vinden die bereid en in staat zouden zijn de culturele poot van de Stichting vorm te geven. 
Claire van Bijleveld en Ina Grevel verklaarden zich wel bereid om dit op zich te nemen. 
Er is sprake van veel goede wil, maar de vorm is nog niet gevonden. Ook in het bestuur is 
met enige regelmaat de vraag: wat past bij de Stichting, wie is verantwoordelijk, levert het iets 
op, moet het iets opleveren en meer van dit soort vragen, waarop nog geen definitief 
antwoord is gegeven. 
 
 
Leerhuis 
In 2011 is een initiatief van start gegaan om in de sjoel een leerhuis Dieren te organiseren. Dit 
initiatief is ondersteund door de LJG Gelderland, de Lutherse gemeente in Zutphen, de 
Lutherse gemeente in Arnhem en de RK kerk vertegenwoordigd door Henk Janssen ofm. De 
opzet was: een breed publiek de gelegenheid bieden kennis te maken met bronnen van 
Joodse wijsheid  in een open houding voor ieders inbreng en met de intentie, dat alle 
deelnemende partijen in gelijkwaardigheid van elkaar kunnen leren. 
Er zijn vier goede bijeenkomsten geweest. Bekeken wordt op welke wijze dit initiatief 
voortgang kan vinden. 
 
Contacten 
Er zijn goede contacten met diverse maatschappelijke, culturele en religieuze groeperingen 
en ook met de naaste buren.  
 
  
Evaluatie doelstellingen: 
In het algemeen is het bestuur tevreden over het functioneren van de sjoel. 
 
 Het primaire doel: Een huis zijn voor de LJG Gelderland wordt volledig vervuld. 
  
Wat de specifieke doelstellingen voor 2011 betreft kan worden vastgesteld dat de 
samenwerking met De Alliantie en de boekhandel Jansen en De Feijter uitstekend verloopt en 
dat de culturele zondagmiddagen  succesvol zijn. 
 
De ontvangsten en rondleidingen werden in hoofdzaak door leden van het bestuur gedaan; 
daarnaast heeft ook Siem van den Berg zijn aandeel daarin geleverd. Veel praktische steun 
kwam van de beheerders Teun Teunissen en Herman van Mansom. 
 
Dankzij de nalatenschap van Ellen Marie Vogel z.l. komt het project: realiseren tweede fase 
dichterbij. Concretisering daarvan wacht echter nog op de verkoop van de flat, die onderdeel 
van de nalatenschap is. 
 
Twee zaken zijn nog niet gerealiseerd: 
Het is nog niet gelukt meer vaste huurders te vinden.  
Ook de uitbouw van de ‘Vrienden van de Dierense sjoel’  stagneert nog, het blijft een punt 
van aandacht. 
 
 
Mei 2012 


