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De Stichting Koleenoe werd opgericht in juli 2019, en het eerste boekjaar eindigde 31 december 2020.
Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit Kineret Sittig, voorzitter, Naud van der Ven,
penningmeester, en Corrie Zeidler, secretaris.
Om de doelstelling van het beleidsplan van Koleenoe, ‘het bevorderen van de betrokkenheid bij en het
vitaliseren van de beleving van hedendaags Jodendom’ te realiseren is in 2019 en 2020 een vervolg
gemaakt aan het samenstellen en publiceren van delen van de Machzor voor Jom Kipoer; in 2019
verscheen het deel voor Ne’ila (oplage 2000) en in 2020 werden teksten voor het Moesafgebed van
Jom Kipoer voorbereid.
De bedoeling voor 2020 was het samenstellen en publiceren van Sjacharit en Moesaf voor Jom
Kipoer, maar vanwege de corona en de online-diensten is ervoor gekozen alleen een klein deel hiervan
daadwerkelijk online te publiceren.
Verder is gedurende de maand Eloel 2020, de maand voor Rosj Hasjana en Jom Kipoer, een reeks
overdenkingen en filmpjes geplaatst op de website van Koleenoe voor gebruik door alle leden van alle
Progressief-Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland.
De inhoud van de Ne’ilamachzor werd geheel door deskundige vrijwilligers gerealiseerd, zodat de
productiekosten slechts bestonden uit de drukkosten. Zie ook het financieel verslag. In 2019 zijn 1289
boekjes van het nieuwe deel voor Ne’ila verkocht; deze konden rechtstreeks bij Koleenoe worden
besteld. Veel mensen, en ook gemeenten, hebben bovendien een extra donatie gedaan. De verspreiding
werd ook door Koleenoe georganiseerd. Het eerste deel, voor Kol Nidree, kon via Sja’ar worden
besteld en werd door Sa’ar verzonden.
In 2020 konden beide delen, Kol Nidree en Ne’ila, via Sja’ar worden besteld en verzonden, of
rechtstreeks via Koleenoe. 85 exemplaren van Ne’ila werden in 2020 verkocht, en 10 exemplaren
werden gedoneerd aan de Joodse Gemeente Suriname. Concepten voor het Avoda-deel in bewerking
werden digitaal verspreid via de website van Koleenoe, met de vraag om feedback.
Er is in de afgelopen anderhalf jaar ook gewerkt aan het verbeteren van de website en deze wordt goed
bezocht. Naast de materialen die hier beschikbaar zijn voor de Hoge Feestdagen, is er voor Chanoeka
een berichtje geplaatst door verschillende rabbijnen. De website is een goed middel, zeker zolang er
geen fysieke diensten kunnen worden gehouden en ook de feestdagen vaak alleen thuis moeten
worden gevierd.
Het plan is dit voor Pesach 2021 te doen, wellicht ook met inhoudelijke materialen die de
gemeenteleden kunnen gebruiken voor de sederavond.
Er is één fysiek overleg geweest van het bestuur, en een aantal emailwisselingen als er vragen waren.
Corrie Zeidler, secretaris

