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In het inloophuis de Oude Synagoge wordt het gewone leven geleefd. Het zijn de dagelijks
wisselende verhalen en belevenissen van de bezoekers die de toon zetten in het inloophuis.
Hoogtepunten en dieptepunten, het leven in alle facetten komt voorbij. Er is aandacht en een
luisterend oor, gasten kunnen hun verhaal kwijt.
Waar mogelijk en nodig worden door de coördinator of een van de kernvrijwilligers
persoonlijke gesprekken gevoerd om gasten te ondersteunen bij het aanpakken van hun
problemen. Daarbij wordt soms ook doorverwezen naar andere zorg- of
hulpverleningsorganisaties of contact gelegd met coaches van stichting Ontmoeting. En
natuurlijk is er altijd de mogelijkheid voor een gesprek over geloof- of zingevingsvragen. Als
mensen daarvoor openstaan delen we graag de liefde van God en de boodschap dat Hij ook hen,
met alle zorgen en problemen, op het oog heeft en bidden we desgewenst graag met hen.
Net als vele andere bedrijven en organisaties kreeg de Oude Synagoge ook te maken met de
gevolgen van het uit breken van Covid-19. Begin maart moesten we met pijn in het hart voor een
aantal weken de deuren sluiten. Hartverwarmend was de reactie van onze vrijwilligers: in
nauwe samenwerking met de medewerkers van stichting de Ontmoeting werden de meest
kwetsbaren niet aan hun lot overgelaten, maar thuis bezocht, met een gesprekje bij de
buitendeur of voor een wandeling. En een aantal bezoekers van de vrijdagavond kreeg hun
maaltijd thuisbezorgd.
In de periode van sluiting is er door enkele
enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt aan de
noodzakelijke aanpassingen om het inloophuis
‘coronaproof’ te maken. Zo werd het buffet
voorzien van schermen (en volledig door een
bedrijf gesponsord!) en het inloophuis
heringericht. Hierdoor werd de
bezoekcapaciteit weliswaar teruggebracht naar
10 tot 15 personen, maar konden ruim voor de
zomer – en voor de rest van 2020 - de meeste
gasten en bezoekers weer ontvangen worden.
En tot het einde van het jaar konden ook de
warme maaltijden op de vrijdagavond op
beperkte schaal gezamenlijk gegeten worden.
Helaas moest het traditionele kerstdiner dit jaar op het laatste
moment geannuleerd worden. Vanwege de landelijke toename van
het aantal besmettingen was dit toch niet verantwoord. In plaats
daarvan zijn alle maaltijden bij de gasten en bezoekers
thuisbezorgd, aangevuld met een royaal kerstpakket. En dat werd
mede mogelijk gemaakt de geweldige opbrengst van het
kerstsponsordiner! Ook ontvingen de vrijwilligers een leuk
kerstpakket.
Zonder de onmisbare steun van meerdere kerkgenootschappen en
andere maatschappelijke organisaties was dat ook in 2020 zeker
niet gelukt. En daarbij denken we ook aan de donateurs en
sponsoren die ons in woord en daad gesteund hebben!

Samenwerking Ontmoeting
Vanaf 2017 werkt de Oude Synagoge nauw samen met stichting Ontmoeting. Deze stichting
ondersteunt mensen, met als doel om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren hen om weer
op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo
krijgen ze weer perspectief in hun leven. Zie voor meer informatie over deze stichting:
http://www.ontmoeting.org.
Beide organisaties werken nauw samen om het inloophuis nauw aangesloten te houden bij de
professionele zorg en activeringsactiviteiten die door Ontmoeting worden geboden. In het
komende jaar zal verder onderzocht worden hoe deze samenwerking kan worden uitgebreid en
de activiteiten en openingstijden kunnen worden uitgebreid.

Samenwerking met Stichting Joods Erfgoed Harderwijk
Op de eerste etage van de Oude Synagoge houdt de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk (SJEH)
een expositie over de Joodse historie van Harderwijk. De stichting is opgericht om de Joodse
samenleving in Harderwijk, die er vóór 1945 was, in
herinnering te houden. Dit doet zij op meerdere
manieren, o.a. door het aanbieden van een website
https://www.stichtingjeh.nl. Maar ook door het
houden van een permanente expositie.
De herdenkingswand over Joodse Harderwijkers en
een 3D film over de historie van het pand van de
synagoge zorgde in 2019 voor regelmatige aanloop
van wandelaars en passanten. Het bestuur van de
SJEH heeft echter moeten besluiten de expositie in
2020 te sluiten, omdat de maatregelen m.b.t. corona
in deze beperkte ruimte niet op een verantwoorde wijze nageleefd konden worden. In 2020 is
de expositie wel verder uitgebreid met o.a. een documentaire over de Joodse geschiedenis van
Harderwijk.

Medewerkers en vrijwilligers
Het inloophuis wordt gerund door een team van
circa 40 vrijwilligers, kernvrijwilligers, koks, etc.
Het team werd tot begin 2020 aangestuurd en
begeleid door (parttime) coördinator, Gerrit de
Haan, daarbij ondersteund door een
vrijwilligerscoördinator, Jos Raaijen. Gerrit heeft
in januari afscheid genomen van de vele
vrijwilligers en gasten met wie hij zich nauw
verbonden voelde. We danken hem voor alles wat
hij in al die jaren heeft betekend voor ons
inloophuis. We zijn enorm dankbaar dat zijn
taken direct zijn opgepakt door Jos Raaijen,
daarbij ondersteund door de vrijwilligers. En niet
minder blij zijn we dat Ada Lodder, al enige jaren kernvrijwilliger, zich in de zomer beschikbaar
heeft gesteld als de collega van Jos. Samen zijn zij nu de beheerders van het inloophuis.

Kernvrijwilligers en vrijwilligers runnen het inloophuis. Zij doen dezelfde taken, alleen de
kernvrijwilliger heeft de eindverantwoording. Soms wordt een gast vrijwilliger en krijgt zo een
stukje verantwoordelijkheid en erkenning. De inzet van al deze vrijwilligers is onmisbaar.
Zonder hen kunnen we als inloophuis niet functioneren. Ook dit jaar mochten we verschillende
nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Maar door ziekte, overlijden en andere oorzaken verloren we
ook meerdere vrijwilligers. De werving en toerusting van nieuwe vrijwilligers vraagt daarom in
het nieuwe jaar veel van onze aandacht.

Bestuur en samenstelling per 31 december 2020
Bij aanvang van 2020 is ons bestuurslid Jaap Meijer gestopt. Jaap was het laatste bestuurslid van
‘het eerste uur’. Wat heeft deze man in al die jaren een werk verzet! Er is geen plekje, hoekje of
installatie in en buiten het pand van de Oude Synagoge dat Jaap niet heeft aangeraakt of
waarover hij niet heeft nagedacht. En wat een fondsen en subsidies heeft hij weten te werven!
Dat verdient natuurlijk meer dan een bloemetje, maar zijn welverdiende afscheidsbijeenkomst
moest helaas steeds weer uitgesteld worden in dit ‘coronajaar’. Vanzelfsprekend laten we het
daar niet bij in 2021!
Per ultimo van het jaar was de bestuurssamenstelling:
Willemien Bronkhorst
Walter Bunnik
Jan de Bruin
Jan den Ouden
PR & fondsenwerving

- secretaris
- penningmeester
- algemeen lid
- voorzitter
- vacant

Ook de bestuursleden doen hun werk op vrijwilligersbasis, zij ontvangen voor hun
werkzaamheden geen vergoeding.

Financiën en bedrijfsvoering
Het boekjaar 2020 kon worden afgesloten met een positief exploitatiesaldo. De inkomsten
bedroegen € 50.275. De uitgaven bedroegen € 48.465 zodat een exploitatiesaldo resteerde van
€1.810. Een volledig financieel overzicht is gepubliceerd op onze website.

Tot slot
We voelen ons gezegend dat we al meer dan 17 jaar in de Harderwijker
samenleving een unieke plek mogen innemen. Natuurlijk was 2020 een
bijzonder jaar, maar we zijn dankbaar dat we ondanks alle beperkingen
betekenisvol konden zijn voor veel gasten en bezoekers.
We blijven ook in de komende jaren met passie en vertrouwen werken
aan ons inloophuis in de binnenstad van Harderwijk. Want we willen
bezoekers blijven helpen hun weg te vinden in het leven van alledag.
Gewoon door gastvrij te zijn, koffie en maaltijden aan te bieden met
daarbij een luisterend oor en oprechte persoonlijke aandacht. En zo iets
te laten zien van Gods liefde voor mensen. Want daar gaat het om:

De Oude Synagoge heeft “hart voor mensen”.

