Op de LJG-link
Beste lezers,
Zoals u wellicht weet, zullen de Liberaal Joodse Gemeenten vanwege Corona Rosj Hasjana en
Jom Kipoer niet in sjoel vieren, maar ‘zoomend’ thuis. Daarom spreken sommigen dit jaar
voor Jom Kipoer ook wel over ‘Grote Verzoomdag’.
We zijn niet samen in sjoel, maar via die zoom sterk verbonden met elkaar. Vandaar ons
overkoepelend thema ‘Apart, maar meer samen dan ooit’.
Neemt u van mij aan, het worden zeer bijzondere diensten:
-

U zult via verschillende kanalen kunnen schakelen naar diensten in de LJG’s overal in
ons land.
Er komt een landelijke Jeugdmincha dienst op Jom Kipoer.
Op de eerste dag van RH geniet u van ons koor en dat geldt ook voor Jom Kipoer.
U kunt uw eigen stoel uitkiezen.
U bent verzekerd van een plaats op de eerste rij.
U hoeft niet aan te dringen op een betere plaats.
Bovendien hebt u een parkeerplaats voor de deur.
Tot slot gaan we niet alleen figuurlijk over grenzen heen, maar ook letterlijk. Want
vanuit het verre buitenland, Israël, Frankrijk, de Verenigde Staten, Suriname,
Australië et cetera zullen joden aan onze diensten deelnemen.

Naar mijn volle overtuiging gaan we iets meemaken waar nog lang over wordt gesproken.
“Was jij daarbij? Heb je de Hoge Feestdagen van 5781 meegemaakt?” zullen mensen u later
jaloers vragen.
Helaas is er ook een keerzijde aan deze zeer originele manier om ons nieuwe jaar 5781 in te
luiden. Immers, we kunnen geen echte stoelen verkopen. En hoewel de penningmeester de
leden zal oproepen om een mazkirgift te geven, kunnen we geen kaartje aan de stoelen in
sjoel hangen waardoor mensen niet, zoals gebruikelijk, direct de daad bij het woord kunnen
voegen.
U zult er dan ook begrip voor hebben dat de zoomlink geld kost. De basisprijs voor de link is
40 euro voor leden en 65 euro voor niet-leden. Maar u begrijpt vast ook dat als u voor dat
bedrag met meer mensen de diensten bijwoont, we fors aan inkomsten gaan inboeten.
Vandaar ons vriendelijke doch echt dringende verzoek meer te geven dan deze 40/65 euro
als u met meer mensen per zoom de diensten volgt. Geeft u alstublieft 40/65 euro per
persoon, zoals gebruikelijk tijdens de Hoge Feestdagen bij de LJG. En dit jaar worden er voor
dat bedrag zelfs de diensten bij de andere LJG’s van Nederland ‘gratis’ bij geleverd…
Dit jaar spannen nóg meer mensen zich vrijwillig in om u, ondanks Corona, bijzondere
feestdagen te laten meemaken. Toon uw waardering! Laten we er samen voor zorgen dat de
kille nu geen financieel gat slaat. Vergeet niet wat wij altijd zeggen: ‘Rak yachad anoe
kehillah’, ‘alleen samen vormen we een kille’. Hieronder leest u hoe u kunt betalen en hoe u

zich daarna aan kunt melden voor deelname aan de diensten. Let op: aanmelden is alleen
mogelijk wanneer u lid bent van een LJG of wanneer u door een lid wordt geïntroduceerd.
En als u hulp nodig hebt bij het Zoomen, dan is er, als altijd, de help desk:
helpdesk@dichibur.nl

Hans Weijel, voorzitter LJG-Amsterdam

