
Activiteitenverslag 2021 

Na de uitdagingen van 2020 (die we in 2021 gedeeltelijk moesten hebben te maken), 

hebben we de reguliere evenementen langzaam hervat naarmate de maanden verstreken.  

Het begin van het jaar had nog te maken met de corona en de avondklok, maar de latere 

maanden van het jaar waren weer bijna normaal.  Het geplande sponsordiner in januari (die 

vanwege de corona maatregelen is afgelast) werd vervangen door prachtige 

gepersonaliseerde Tzedaka dozen voor de sponsors van 2020.   

Toe Bisjwat was een mooi evenement met veel vruchten en een behoorlijke opkomst.   

Poeriem (in zekere zin vergelijkbaar met Pesach vorig jaar) was de eerste keer dat we geen 

groot Poeriemfeest vierden.  We hadden een klein feest in het Chabad centrum met een 

programma en een grote loterij via zoom en facebook live.    

Vanwege de avondklok moest de sederavond worden afgelast.  Maar we hadden 

verschillende Pesach vieringen gedurende de dagen van Pesach.    

Het hoogtepunt van dit jaar was natuurlijk de komst van de nieuwe shluchim - Rabbijn en 

mevrouw Shusterman - om een nieuwe Joodse gemeente in Lelystad te starten.  Op 20 

september 2021 was de welkomstbijeenkomst die goed bezocht werd met gastsprekers 

Rabbijnen Shusterman en Stiefel, Tweede Kamerlid Ulysse Ellian en Opperrabbijn Jacobs.    

Omdat zij zich nog niet in Lelystad hadden gevestigd, woonden zij in de tussentijd in Almere 

en pendelden heen en weer naar Lelystad. 

Dit jaar begonnen de hoge feestdagen op een bijzondere manier.  Voor het eerst werd Rosj 

Hasjana niet alleen in Almere gevierd, maar ook in Lelystad.   Deze Rosj Hasjana hoorden 

Joden in Lelystad voor het eerst de sjofar! 

Ook de sjoeldiensten in Almere werden zeer goed bezocht tijdens Rosj Hasjana en Jom 

Kippoer. 

In de maanden oktober en november is in Lelystad regelmatig Joodse les voor kinderen van 

start gegaan. 

2021 afgesloten met een bijzondere Chanoeka.  Naast de jaarlijkse Chanoeka evenementen 

in Almere, verzorgden de Shustermans een prachtige Chanoeka auto menora optocht door 

de starten van Lelystad, een prachtige manier om hun aanwezigheid in de stad aan te 

kondigen! 

Namens het bestuur. 


