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De Stichting 
 
Stichting De Dierense Sjoel werd 24 februari 2005 opgericht met als doelstellingen: 

 -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 2012 
dagelijks bestuur: 

 Mw. Mr M. A. Pach, voorzitter 
 Dhr. E. Bosch, secretaris  
 Mw. M. van der Knaap, penningmeester  
 leden: 
 Dhr. E. D. Katz 
 Dhr. D. Boomsma  
 Dhr. H. Mul  
 Dhr. J, van der Hoeve (vanaf maart 2012) 
 Dhr. T. Bolsterlee (vanaf november 2012) 

  
 
Voornemens en vooruitzichten voor 2012 
 
Doelstellingen voor 2012 waren: 
-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 2012 
 
De Dierense Sjoel is in 2012 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. 
 

2012 De Dierense Sjoel 
Januari * 12 januari Dag van het Jodendom in samenwerking met Raad van Kerken  

* Het optreden van Saskia Goldschmidt (De Alliantie) op 15 januari was een succes. Het is 
goed verlopen met een goede opkomst van 70 bezoekers en ook een positief resultaat voor de 
sjoel door huur en koffiegeld. 
*Groot	  Beraad	  op	  29	  januari	  2012	  middels	  een	  brainstormsessie	  over	  realisering	  van	  de	  
“tweede	  fase”	  
Hoe	  denkt	  het	  Groot	  Beraad	  over	  uitbreiding	  van	  het	  gebouw?	  	  
Allereerst	  hulde	  aan	  de	  wijze	  waarop	  de	  vergadering	  is	  voorbereid,	  ingeleid	  en	  
verlopen.	  Alles	  is	  op	  een	  positieve	  ter	  tafel	  gekomen	  in	  een	  gezellige	  en	  open	  sfeer.	  	  	  	  	  	  
Uit	  het	  Groot	  Beraad	  kwam	  duidelijk	  naar	  voren	  dat	  er	  een	  breed	  gedragen	  wens	  is	  het	  
gebouw	  van	  een	  aantal	  extra	  faciliteiten	  te	  voorzien	  (grotere	  ontvangstruimte	  met	  
zitjes,	  ruimte	  voor	  rabbijn	  en	  chazan,	  ruimte	  voor	  kinderen).	  Ook	  was	  duidelijk	  dat	  er	  
de	  realisering	  van	  die	  wens	  financieel	  verantwoord	  moet	  zijn:	  we	  moeten	  wel	  rustig	  
kunnen	  blijven	  slapen	  (zij	  het	  niet	  in	  de	  sjoel…).  

Februari *	  Op	  12	  februari	  zou	  er	  	  een	  muzikale	  workshop	  van	  Nava	  Tehila	  zijn.	  Helaas	  werd	  deze	  	  
afgelast	  vanwege	  geringe	  belangstelling.  
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Maart *Op	  7	  maart	  Poeriem.	  Ontvangst,	  voorafgaande	  aan	  deze	  viering,	  van	  een	  groepje	  
leerlingen	  met	  docent. 
* Op 19 maart was er een leuk concert georganiseerd door De Alliantie. Het was mooie 
muziek. Helaas was er in de buurt een concurrerend concert, waardoor de belangstelling niet 
groot was. 
*Jan van der Hoeven treedt toe tot het DDS bestuur 
* Op 29 maart ontving DDS de politie voor een rondleiding als invulling van hun teamdag. 
Het was zeer geslaagd.   

April * Duo Melancholique op 1 april. Eveneens een succesvolle bijeenkomst ook voor de 
kinderen, die konden genieten van “Dikkertje Dap”. 
*3 april erfgoedbijeenkomst gemeente Rheden : geslaagde bijeenkomst; initiatief om met de 
Dierense beheerders van vergelijkbare locaties ( St.Oranjerie,/De Dierense Toren,/kerk 
Middelhovenstraat) te spreken over het Erfgoed dat  leeft. Een idee is om voor de Open 
Monumentendagen de koppen bij elkaar te steken over mogelijkheden tot samenwerking. 
*De culturele zondagmiddagen van 15 april en 22 april (uitgestelde voorstelling van februari) 
waren leuk en zijn goed bezocht. 
*27 april feestje ter ere van de koninklijke onderscheiding voor Lout Mogendorff 
*De bijeenkomst van de Rotary op 28 april heeft geleid tot enthousiaste reacties van de 
Rotary-leden. 
* Op 29 april was het Lernhuis Arnhem de huurder ter afsluiting van hun leerjaar. Het was 
hen goed bevallen en ze hebben voor volgend jaar weer geboekt  

Mei * 6 mei is de Nederlandse .Protestantse .Bond op bezoek geweest en heeft de veel 
voorlichting gekregen. 
*13 mei laatste culturele zondagmiddag van de Alliantie met Rutger Kopland. Het was een 
geslaagd optreden voor een volle zaal.  

Juni *14 juni ontvangst van LJG Amsterdam (40 personen) met rondleiding, powerpoint en 
lunch. Het gezelschap was enthousiast over het Joodse leven buiten Amsterdam. Men is 
daarna naar Deventer (Etty Hillesum) vertrokken. 
*17 juni Choepa Sienny & Joël onder grote belangstelling 
* Dekanaat (40 personen) op 20 juni voor een geslaagde rondleiding en powerpoint-
voorlichting 
-23 juni feestje voor Joop in verband met zijn koninklijke onderscheiding. Gezellig en een 
goede belangstelling met diverse toespraken (DDS, LJG, Summerschool)  

Juli *ASF (Aktion Sühnezeichen). Deze Duitse organisatie hield haar zomerkamp van 15 tot 28 
juli in Deventer. Op 24 juli had men een activiteit in en rondom sjoel: leuke ontvangst en 
rondleiding en de tuin werd gewied en het platte dak werd schoongemaakt.  

Augustus   
September *9 september  Open Monumentendag. Geslaagde bijeenkomst met geteld 124 bezoekers. 

*23 september Pasion met Margreet Blanken   
Oktober *14 oktober Just for one. Wouter Mijnders op cello 

*18 oktober één van de donderdagmiddagen met Joods Maatschappelijk Werk (JMW).          
“Joods zijn in Nederland” Film met nagesprek over de maatschappelijke positive van Joden 
in Nederland in deze tijd. Geslaagde bijeenkomst, ongeveer 30 mensen in geanimeerd 
gesprek. 
* 30 oktober 's ochtends Vrienden van de Arnhemse Musea. Het was een geslaagde 
bijeenkomst 
*Ton Bolsterlee treedt toe tot het bestuur  

November * Op 25 november,Alliantie, de heer A.L. Snijders met Zeer Korte Verhalen    
December *Op 13 december wederom JMW.  Een kwestie van leven en dood – film met nagesprek 

over zorg rond het levenseinde vanuit Joods perspectief.  
 

 
 
 
Bestuursvergaderingen, -besprekingen en -vertegenwoordiging; 
Activiteiten 
 
Dit verslagjaar was, na de officiële opening van de sjoel in maart 2010, het tweede 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. 
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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. Ondanks giften en een kritische kijk op de kosten, 
met name energiekosten moest 2012 met een licht negatief resultaat worden afgerond (zie 
financieel jaarverslag 2012). 
 
Het bestuur kwam in 2012 achtmaal in vergadering bijéén, te weten op 18 januari, 29 februari, 
27 maart, 7 mei, 18 juni, 17 juli , 18 september en 30 oktober. 
Eric Bours, lid van het bestuur van de LJG, neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de 
Stichting als ‘verbindingsman’. 
 
Begin 2012 is Jan van der Hoeve als lid toegetreden tot het bestuur. Eind 2012 heeft Ton 
Bolsterlee plaats genomen in het bestuur. Deze welkome uitbreiding is nodig om een 
komende bestuurswisseling in 2013 op te vangen. 
 
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. 
 
Er kwam driemaal 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 2012 met  regelmaat bijeen geweest. 
Door het terugtreden van beheerder Teun Teunissen bleef Herman van Mansom over als 
enig beheerder in 2012., Wij zijn hem zeer dankbaar voor al zijn inspanningen. In zijn 
werkzaamheden is hij gedurende het jaar ondersteund door de bestuursleden. Verder is er 
naarstig gezocht naar een tweede beheerder. Helaas heeft dit nog geen resultaat gehad. 
 
Culturele commissie 
Claire van Bijleveld en Ina Grevel vormen deze prille commissie. 
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. 
 
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 2012 betreft kan worden vastgesteld dat de 
samenwerking met De Alliantie en de boekhandel Jansen en De Feijter uitstekend verloopt en 
dat de culturele zondagmiddagen  veelal 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 beheerder Herman van Mansom. 
 
Het project:” realiseren tweede fase” komt mogelijk dichterbij. Concretisering daarvan wacht 
echter nog op het verkrijgen van financiële middelen. 
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In 2013 blijft het zoeken naar meer vaste huurders een agendapunt. 
Ook het organiseren van een donateursbestand verdient aandacht. 
Evenals het zoeken naar mogelijkheden tot uitbreiding van de sjoel. 
 
Tenslotte heeft de voorzitter te kennen gegeven het bestuur aan het begin van 2013 te 
verlaten. De huidige penningmeester, Maud van der Knaap, zal het voorzitterschap van  
Manja Pach overnemen. Het penningmeesterschap zal dan worden vervuld door Ton 
Bolsterlee. 
 
Januari  2013 


