
Activiteitenverslag 2020 

 

2020 (vanaf maart) was een jaar met veel uitdagingen.  Toch zijn we erin geslaagd 

een gemeenschap te runnen met activiteiten door de uitdagende tijden heen...   

Het jaar 2020 begon met een bijzonder evenement in januari, namelijk ons eerste 

jaarlijkse sponsordiner ter ere van de sponsors (degenen die meer dan een bepaald 

bedrag hebben gesponsord) van het afgelopen jaar 2019. 

Een uitgebreid verzorgd diner in een prachtige zaal, met een speciale 

videopresentatie, live muziek en een speciale keynote gastspreker - Rabbi Yitzchak 

Loewenthal - directeur van Chabad Denemarken. 

De maanden januari en februari verliepen zoals gebruikelijk met de reguliere 

activiteiten zoals sjoeldiensten, joodse les, shabbat maaltijden etc. etc. 

In de maand maart begonnen de eerste tekenen van het Coronavirus, en als gevolg 

daarvan was ons Poeriemfeest kleiner dan gebruikelijk, met een kleine menigte van 

ongeveer 70 mensen in plaats van de gebruikelijke 120/150 mensen.    Het was een 

mooi feest, maar (toen nog niet bekend) het laatste feest voor de komende periode. 

Kort na dat feest werd ons Chabad centrum voor een paar maanden gesloten 

vanwege het coronavirus.   Die Pesach was de eerste ooit zonder een 

gemeenschappelijke sederavond, maar we hielpen mensen in de gemeenschap op 

andere manieren om hun eigen seder thuis te vieren, door hen de informatie en de 

inhoud te geven om seder te vieren onder de ongewone omstandigheden. 

Kort daarna begonnen we met de lessen voor kinderen en volwassenen via zoom, 

die een groot succes werden met veel deelnemers. 

Sjawoeot een paar maanden later was onze eerste openbare bijeenkomst sinds het 

begin van de Corona.  Voor de veiligheid van de deelnemers vond het evenement 

buiten plaats - gelukkig hadden we prachtig weer....  De mensen waren blij om weer 

bij elkaar te zijn, terwijl we de lezing van de Tien Geboden vierden, en een heerlijke 

(corona proof) melkkost kiddoesj. 

Kort voor de maand van de chagiem van Rosj Hasjana etc,. hervatten we de 

reguliere evenementen binnen van het Chabad centrum, met de nodige corona 

maatregelen (mondkapjes, veilige afstand etc.) Rosj Hasjana bliezen we de sjofar 



buiten, en het Soekot feest had een heel andere stijl van dansen dan gewoonlijk.   

Wel minder mensen dan gewend, maar toch die geweldige sfeer.... 

We eindigden 2020 met een Chanoeka evenement voor het Stadhuis, veel minder 

publiek dan normaal maar veel mensen deden voor het eerst mee via zoom en 

facebook live. 

Omdat we minder gemeenschappelijke evenementen en bezoekers hadden dan 

gewoonlijk, hebben we ons dit jaar gericht op het persoonlijke contact met mensen in 

de gemeenschap. 

Kortom, ook al waren er uitdagingen, hebben we ons er doorheen geslagen en de 

vlam van het Jodendom levend gehouden. 

Namens het bestuur. 

 

 

 

 

 


