Jarchei Kallo
KvK-nr.
RSIN-nr.

: 34197234
: 812170325

Contact
Email
Adres

: shmuelskatz@gmail.com
: Neerkanne 28
1082BH Amsterdam

Bestuurders
S. Katz

H. Groenewoudt

Beleidsplan Jarchei Kallo
De Jarchei Kallo zal de komende tijd doorgaan op de ingeslagen weg. Wij gaan door met het jaarlijks
organiseren van een winterseminar. Daarnaast zullen wij zo mogelijk nog tijdens het jaar kleinere
evenementen organiseren. Dit jaar denken wij aan een event op 5 januari ter herdenking van de
voltooiing van de daf jomi cyclus. Het winterseminar is gericht op het ontvangen van tussen de 150 en
200 bezoekers. Het motto blijft ´Achdoet door Tora leren´. Dit betekent dat wij eenheid nastreven door
dat men samenkomt om te lernen. De afgelopen 29 keer Jarchei Kallo hebben getoond dat dit concept
werkt. Wij willen doorgaan met het aanbieden van een programma voor dames en heren voor mensen
die al veel hebben geleerd en mensen die net beginnen. Naast het “gewone” programma bieden wij een
programma aan in het Iwrit en proberen wij ook te verzorgen dat de kinderen worden opgevangen zodat
de ouders kunnen leren. Op deze manier wordt het dus een echte familiedag.

Verslag Jarchei Kallo 2018
De 29e Jarchei Kallo is wederom een succes geworden. Wij hadden voor het in totaal zes dagen met
een heel wisselend programma. Ook hadden wij vier hoofdsprekers van formaat. Deze vier hebben
sjioeriem, lezingen en workshops gehouden van een bijzondere klasse. Ook kunnen wij tevreden zijn
over de opkomst. Tegelijkertijd dienen wij conclusies te trekken uit de ervaringen van dit evenement.
Wie waren de vier hoofdsprekers en wat hebben zij betekend?
De sjabbat stond in het teken van de Weense opperrabbijn, rabbijn Arie Folger. Rabbijn Folger is uniek
in de zin dat hij behoort tot de rechtervleugel van de Amerikaanse YU- yeshiva university community,
maar ook aansluiting heeft in meer Agoeda kringen. Daar is hij ook in Nederland in geslaagd. Hij
ontpopte zich ook als een groot denker m.b.t. de ontwikkelingen binnen het Europese jodendom. Tevens
is hij uiterst flexibel. Wij besloten nl. om de titel van zijn voordracht uitgaande sjabbat meer in
overeenstemming te brengen met het doel waarvoor hij was gekomen: outreach. Tijdens zijn presentatie
is hij uitstekend ingegaan op de tien problemen waarmee die outreach tegenwoordig te maken krijgt.
Organisator S. Katz heeft die o.a. gebruikt als uitgangspunt voor zijn eigen presentatie tijdens de Jarchei
Kallo en heeft daartoe ook een aantal antwoorden op geformuleerd. Deze zijn samengevat en uitgewerkt
in een artikel. Dat artikel zal in mei verschijnen in het iwrit in een publicatie van Seridim. Seridim is een
twee jaarlijkse uitgave van de CER, de Conference of European Rabbis. Naar verwachting zullen meer
dan 300 rabbijnen hier een exemplaar van ontvangen. De Jarchei Kallo draagt hierdoor op een heel
wezenlijke manier bij aan een van de core issues van het huidige Europese jodendom.
Na een sjioer op zondagochtend was er een pauze. Wij gingen maandagavond verder met het eerste
“optreden” van Rabbi Dovid Roberts. Rabbi Roberts probeerde een belangrijke vraag te beantwoorden.
Is een kleine community (zoals Amsterdam) vandaag de dag nog wel “viable”. Zijn antwoord was ja! Hij
putte hierbij uit zijn eigen ervaringen in Sunderland, Gibraltar en Edgware. Het komt er volgens Rabbijn
Roberts op aan om de Tora zelf te kiezen als bron van energie en inspiratie. Daarnaast dient men een
duidelijke lijn uit te stippelen en bereid zijn met behulp van competent leadership ook strategische
investeringen te doen in de toekomst van een community. Tijdens de Jarchei Kallo werd bekend dat
Rabbijn Roberts is voorgedragen als rabbijn van de Adat Jeshurun gemeente in Berlijn. Een heel
belangrijke positie in de Duitse hoofdstad.

Twee nieuwe docenten waren rabbijn Avraham Hecksher uit Londen en Rabbijn Shraga Kallus uit
Yerushalayim.
Rabbijn Hecksher is Rosj kollel van een kollel in Golders green. De bezoekers van de Jarchei Kallo
waren zeer te spreken over zijn niveau en zijn presentatie. Hij wist twee moeilijke onderwerpen, te
weten het opgeven van een leven om anderen te redden en orgaandonatie op zeer boeiende manier te
brengen. Het gaat er bij een halachische uiteenzetting om, om de principes zo duidelijk neer te zetten
dat ook een leek begrijpt welke dilemma’s spelen en hoe daar een uitweg in kan worden gevonden.
Daar slaagde hij absoluut in.
Rabbijn Kallus is iemand van bijzondere kwaliteit. Hij is iemand die in Yerushalayim op meerdere
plaatsen doceert. Hij leidt een kollel van meer dan 100 masn. Hij onderwijst halacha aan een yeshiva in
de wijk Mattesdorf van Yerushalayim. Daarnaast is hij ook een veelgevraagde internationale spreker. Hij
staat bekend om zijn kennis en om zijn charisma. Wat zeer imponeerde was zijn toespraak tijdens de
afsluiting woensdagavond. Tijdens die toespraak onderstreepte hij het belang van de -kehillagemeenschap gedachte. De gemeenschap is de hoeksteen van het overleven in de diaspora. Het is aan
de Amsterdamse joodse gemeenschap om daar verder aan te werken.
Daarmee gaf hij ook aan waar de Jarchei Kallo zelf nog veel werk moet verrichten. In de beginjaren
1990-2000 was de Jarchei Kallo absoluut een community-wide event. Dat is in de loop der jaren
veranderd. Dat komt door de verdergaande versnippering van joods Amsterdam. Dat komt ook door het
verschijnsel dat gezinnen vaak minder geneigd zijn tijd te besteden in deze eindejaars week aan lernen
maar meer aan gezelligheid. Ook is een buitenlandse wintervakantie tegenwoordig veel meer een must
dan 25 jaar geleden. Dat neemt niet weg dat er neen groep mensen is die heel trouw zijn aan ons en
ieder jaar uitkijken naar deze dagen. Wij zijn momenteel aan het kijken hoe wij deze feiten op een
positieve manier kunnen omzetten.
Wij denken hierbij aan
1. Het versterken van ons bestuur met een tweetal jongeren
2. Een sterkere focus op social media etc.
3. Diversificatie van de sjioeriem

Beloningsbeleid
De bestuurders van de Jarchei Kallo krijgen geen vergoeding, behoudens voor gemaakte onkosten.
Velen geven hun medewerking op vrijwillige basis. Zij die wel betaald krijgen doen dit op declaratiebasis.
.

Financiele verantwoording - Jaarafrekening Jarchei Kallo 2018
Uitgaven
Hoofdspreker
PR
Locatie
Overige sprekers
Outreach spreker
Eten
Diversen

Totaal

Euro
1.895
876
875
1.912
1.550
1.592
653

9.353

Inkomsten

Euro

Andries v. Dam
Maror 1*
Ets Chaim
Stichting Joods Welzijn
Deelenemers en particulieren

300
3.960
1.000
500
2.828

Totaal Voorlopige inkomsten
Nog te dekken

8.588
765

Totaal

9.353

* in afwachting definitieve afrekening

