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Samenvatting
Van november 2014 tot april 2015 heb ik onderzoek gedaan naar de redenen waarom
sommige leden van deze sjoel weinig of niet naar sjoel gaan.
De gegevens van dit onderzoek heb ik op twee manieren verkregen. Allereerst heb ik
uitvoerig en diepgaand gesprekken gevoerd met zowel leden als aspirant-leden. Ten tweede
heb ik bestaande literatuur bestudeerd over de onderwerpen die de geïnterviewden naar voren
brachten.
Uit de analyse van de verzamelde gegevens is gebleken dat er meerdere redenen zijn waarom
mensen lid willen worden van de kehille en waarom leden weinig of niet naar sjoel gaan.
Sommigen worden lid vanwege de opvoeding van de kinderen. Anderen willen religiositeit of
spiritualiteit ervaren in de sjoeldienst, weer anderen willen graag tradities ervaren en
voortzetten. Velen vinden het ervaren van gezelligheid en het geven en ontvangen van
betrokken aandacht na de dienst heel belangrijk.
De volgende leden komen weinig of niet naar sjoel en beleven tikoen ruach niet meer in sjoel:
De leden waarvan de kinderen volwassen zijn geworden en die de traditie van alleen mannen
op de bima voor religieuze taken ook voor vrouwen mogelijk hebben zien worden, maar daar
niet gelukkig mee kunnen zijn.
De leden die niet genoeg spiritualiteit ervaren in de dienst.
De leden voor wie het Hebreeuws een probleem is.
De leden die weinig of geen betrokkenheid en aandacht ervaren na de dienst.
De (aspirant-)leden die zich gekwetst voelen in de omgang en geen veiligheid meer in sjoel
ervaren.
De leden die hoge verwachtingen koesteren ten aanzien van het kunnen ervaren van een
bruisend joods leven in sjoel.
Jongeren en ouderen die te weinig leeftijdsgenoten in sjoel kunnen ontmoeten.
Ouderen die vervoersproblemen en/of gezondheidsproblemen hebben.
De oude traditie van de ongelijkheid tussen man en vrouw in het doen van religieuze
handelingen keert niet meer terug in de sjoel. Het begeleiden bij het zoeken en benoemen van
waar de loyaliteiten liggen van de leden die zeer aan de oude tradities zijn blijven hechten, is
nodig om open en respectvol met elkaar om te blijven gaan. Als de loyaliteiten elders blijken
te liggen, kan men waardig afscheid nemen.
Het mogelijk maken van het intenser kunnen ervaren van spiritualiteit in de dienst is
wenselijk, evenals het vergroten van de betrokkenheid op elkaar. Meer spiritualiteit in de
dienst en een meer betrokken houding op elkaar na de dienst ontwikkelen is onder andere
mogelijk door samen te gaan zingen in het Hebreeuws of het Jiddisch. Via muziek kan men
elkaar bereiken en zich verbonden voelen met elkaar. Spiritueel inspirerend aanwezig zijn kan
ook de rabbijn, evenals de leden die hun joodse spiritualiteit ontwikkeld hebben. Het is
wenselijk dat allen die daar behoefte aan hebben, zich kunnen differentiëren op het gebied van
spiritualiteit door te participeren in een groep Joodse Spiritualiteit.
Aandacht geven aan ieder persoonlijk kan elk lid doen in het met aandacht elkaar ‘sjabbat

sjalom’ wensen, waarbij rabbijn en voorzitter een voorbeeldfunctie voor allen kunnen hebben,
doordat zij alle aanwezigen ‘sjabbat sjalom’ wensen.
Jongeren na hun bar of bat mitswa en ouderen komen weinig meer in sjoel. Zowel jongeren
als ouderen hebben behoefte aan contact met leeftijdgenoten in sjoel. Ouderen hebben echter
een vervoersprobleem. Het is wenselijk dat gedeeld vervoer mogelijk gemaakt wordt.
Iets kunnen betekenen voor een ander kan meer betekenis geven aan het leven. Dat geldt ook
voor jongeren. Jongeren van sjoel die een maatschappelijke stage moeten doen, kunnen zich
inzetten voor het welzijn van ouderen door een oudere te bezoeken en te luisteren naar het
levensverhaal van deze oudere en het eventueel op te schrijven. Jongeren en ouderen kunnen
zich dan gezien door en betrokken voelen op elkaar.
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