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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.  

De Oude Synagoge 2022 

Na 2 jaar met allerlei beperkingen vanwege Covid, kon de Oude Synagoge in 2022 al haar gebruikelijke 
activiteiten weer opppakken. De vrijdagavondmaaltijden konden weer zonder beperkingen 
plaatsvinden, er was weer ruimte voor groepsactiviteiten zoals het Sinterklaasfeest en het kerstdiner 
kon voor het eerst sinds 2 jaar weer plaatsvinden. Dat stemt dankbaar.  

Naast de gebruikelijke activiteiten die in het inloophuis plaatsvinden, 
konden we afgelopen jaar samen met bezoekers en vrijwilligers ook 
genieten van een uitje buiten de deur, mogelijk gemaakt door Inner 
Wheel. Bezoekers konden zich inschrijven voor een bottertocht, een 
bezoekje aan het Dolfinarium of aan Kok Experience. Een prachtige 
dag met mooie herinneringen. 

De Oude Synagoge werkt zonder enige overheidssubsidie, maar weet tot dusver toch jaarlijks de 
exploitatie rond te krijgen. Dat mag uniek genoemd worden en ook dat is reden tot dankbaarheid. 
Zonder de onmisbare steun van meerdere kerkgenootschappen en andere maatschappelijke 
organisaties was dat ook in 2022 zeker niet gelukt. En daarbij denken we ook aan de donateurs en 
sponsoren die ons in woord en daad al jaren ondersteunen!  

Samenwerking Ontmoeting  

Vanaf 2017 werkt de Oude Synagoge samen met Stichting Ontmoeting. Deze stichting ondersteunt 
mensen, met als doel om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren mensen 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 stichtingen werken nauw samen om het inloophuis aangesloten te houden bij de professionele 
zorg en activeringsactiviteiten die door Stichting Ontmoeting worden geboden. Er wordt steeds bekeken 
hoe deze samenwerking, de activiteiten en de 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.  

Na 2 jaar gesloten te zijn geweest vanwege Covid, kon de Stichting 
Joods Erfgoed in 2022 de deuren weer openen. De herdenkingswand 
over Joodse Harderwijkers, de 3D film over de historie van het pand 
en de documentaire over de Joodse geschiedenis van Harderwijk zorgt 
voor regelmatige aanloop van wandelaars en passanten.  

Medewerkers en vrijwilligers  

Het inloophuis wordt gerund door een team van ongeveer 40 vrijwilligers. Het team wordt 
gecoördineerd en aangestuurd door beheerders Jos Raaijen en Ada Lodder. Samen met de 
kernvrijwilligers, vrijwilligers en koks runnen zij het inloophuis. Kernvrijwilligers en vrijwilligers hebben 

dezelfde taken, alleen heeft de kernvrijwilliger 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. Daarnaast 
mochten we ook verschillende stagiairs verwelkomen, die ons 
team voor kortere of langere tijd ondersteunden. Door ziekte, 
overlijden en andere oorzaken verliezen we helaas ook altijd 
weer vrijwilligers. De werving van nieuwe vrijwilligers vraagt 
daarom ook in het nieuwe jaar weer onze aandacht.  

Bestuur en samenstelling per 31 december 2022 

In 2022 hebben er geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. Er is nog steeds een vacature voor een 
bestuurslid met PR als aandachtsgebied. Zolang deze vacature niet is ingevuld pakt Esther deze taken 
zoveel mogelijk op, met ondersteuning van Stephan Lenting.  

Per ultimo 2022 was de bestuurssamenstelling:  

Jan den Ouden  Voorzitter 
Walter Bunnik  Penningmeester 
Jan de Bruin  Algemeen lid 
Esther Salomons Secretaris 
Vacant   PR 
  
Ook de bestuursleden doen hun werk op vrijwilligersbasis, zij ontvangen voor hun werkzaamheden 
geen vergoeding.  

 

 



Financiën en bedrijfsvoering  

Het boekjaar 2022 kon worden afgesloten met een positief exploitatiesaldo. De inkomsten bedroegen € 
54.961. De uitgaven bedroegen € 48.301, zodat een exploitatiesaldo resteerde van € 6.660. Dit resultaat 
is toegevoegd aan de Algemene Reserve.  

Tot slot  

We voelen ons gezegend dat we al meer dan 19 jaar in de Harderwijker 
samenleving een unieke plek mogen innemen. We zijn dankbaar dat we van 
betekenis 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 op deze manier iets te laten zien van Gods liefde voor 
mensen. Want daar gaat het om: De Oude Synagoge heeft “hart voor 
mensen”.  

 
 


