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Algemene Ledenvergaderingen en Bestuur 

In 2019 is conform de statuten twee keer een algemene ledenvergadering gehouden. De eerste 

vond plaats op 23 juni 2019. Er kwamen grote onderwerpen ter tafel, die voor veel discussie 

zorgden.  

Verheugend was het verslag van de voortgang van het project Progressief Joods Begraven: er 

ligt een veld voor ons klaar op de Nieuwe Ooster Begraafplaats. Onze penningmeester gaf een 

matig positieve kijk op de financiën van BHC, maar benadrukte toch dat de combinatie van 

hoge huurkosten (voor de Uil - een nieuw contract is zojuist ingegaan) en onzekere inkomsten 

(we zijn voor een groot deel afhankelijk van subsidies, ook voor de bekostiging van onze 

rabbijn) hem zorgen baarde. Vanuit deze overweging, maar zeker ook vanuit het oogpunt van 

veiligheid voor zowel leerlingen als docenten van Ledor Wador heeft het bestuur besloten om 

de lessen van Ledor Wador op een andere locatie te laten plaatsvinden. Vanwege fel verzet 

hiertegen door een deel van de ouders, wordt besloten een ad hoc commissie aan te stellen, 

die op zoek gaat naar mogelijkheden om toch in de Uil te kunnen blijven.  

Op 15 december 2019 vond de tweede ALV plaats. De financiën van BHC vormden opnieuw een 

belangrijk punt van discussie en zorg. Het bleek, ondanks de inspanningen van de nieuwe 

accountant, moeilijk om de situatie echt helder te krijgen. Verder werd er gediscussieerd over 

de beveiliging van onze activiteiten. Er was veel contact met BLEW om een en ander te 

verbeteren.  

Het project Progressief Joods Begraven nam een grote vlucht: sinds de toekenning van een 

royale subsidie van 200.000 euros uit de zgn. Erfpachtgelden is er hard gewerkt aan het 

oprichten van een stichting, die het begraafveld zal gaan beheren.  

Wat betreft de situatie rond Ledor Wador moest onze voorzitter helaas melden dat de 

commissie die uit de vorige ALV voortkwam niet tot enig resultaat had geleid. Inmiddels werden 

de lessen in De Nieuwe Poort?Pardes gehouden, waarover bij een aantal ouders nog onvrede 

heerste. 

Een van de ouders - Stuart Acker Holt- werd in het bestuur gekozen in de hoop dat dit een 

verbetering zou kunnen bewerkstelligen. Verder gingen Lucia van Eeden en Maja Mischke de 

gelederen versterken. Channa Kistemaker en Harry Gase traden af. De taken zouden binnen het 

bestuur opnieuw worden verdeeld. 
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Naast de bijzondere onderwerpen zoals de huisvesting van LDWD en het initiatief Joods 

Begraafveld, waren er ook de lopende zaken en verantwoordelijkheden die in de maandelijkse 

vergaderingen van het bestuur werden behandeld: o.a. huisvesting, lidmaatschap, financiën, 

rabbinaat, planning van diensten en feestdagen, toezicht op Ledor Wador, tsedaka en externe 

relaties (de Chidushim newsletter, social media, en onze website).  

Een van de belangrijkste taken van het bestuur was in 2019 de ondertekening  van een lange 

termijncontract met de Stichting Uilenburgersjoel, de eigenaar van de Uilenburgersjoel, om zo 

een betaalbare en veilige huisvesting voor onze gemeenschap op lange termijn te garanderen.  

De meeste beslissingen van het bestuur zijn gemaakt in vriendelijke consultatie met onze 

rabbijn, die een van onze twee betaalde werknemers is. De andere is onze Ledor Wador 

hoofddocent, Gaby Schrijver-Dreese. Er is een wat meer informele relatie tussen het bestuur en 

de bar- en bat mitswa training (door Marcella Levie) en ook tussen het bestuur en de 

gioercursus van onze rabbijn.  

 

 

Leden en vrienden  

In 2019 is het aantal leden en vrienden van Beit Ha'Chidush gegroeid: wij mochten vijftien leden 

en dertien vrienden verwelkomen. Er zijn drie leden vertrokken, o.a. door verhuizing naar het 

buitenland. Eind 2019 waren er, volgens de ledenlijst, 108 leden en 25 vrienden 
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Rabbijnenwerk   

Gebaseerd op de notities in de digitale agenda van Benima, waarin alles waarvoor geen 

afspraak diende te worden gemaakt (mails; telefonische gesprekken, schrijven beleidsstukken, 

inkoop etc.) meestal niet werd genoteerd. Ook moet bij alle activiteiten buitenshuis de reistijd 

in overweging worden genomen.  

 

Leiden van diensten  

Totaal: 24, waaronder 3 Kinderdiensten  

(contractueel: vijftig % van alle diensten; er waren 46 diensten). 

Lernen: maandelijks, eerste vrijdag van de maand, voorafgaand aan de dienst 

Meditatieve diensten: vijf 

Tish: 9 van de 12 

Pastorale gesprekken: 22 (niet alle telefonische gesprekken zijn genoteerd) 

Pastorale bezoeken: 15, door het hele land 

Kennismakingsgesprekken bij mensen thuis of bij de rabbijn: 34 

Pastorale bezoeken niet-BHC, maar wel via BHC: 19 

Ziekenhuisbezoeken: 3 

Chidushim: maandelijks terugkerende activiteit (schrijven column; aanleveren informatie; 

redactie) 

Bijwonen van Bestuursvergaderingen en overleg: 12 (overleg daarbuiten niet genoteerd) 

Bijwonen vergaderingen van de Rituele Commissie en overleg: 6 

Organisatie: 30 verschillende activiteiten 

Commissie Joodse veld op De Nieuwe Oosterbegraafplaats: 12 
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Algemene Ledenvergadering: Afleggen verantwoording in en bijwonen van de ALV: 2 

Representatie: herdenkingen en bijeenkomsten: 11 

Bijwonen lewajot en sjiwwes van BHC-lid of qualitatie qua: 6 

Correspondentie per email: dagelijks minimaal 1 uur, meestal meer 

 

 

Diensten en vieringen 

Maandelijks hebben we twee Kabbalat Sjabbatdiensten en één Sjacharitdienst gehouden, 

meestal in de Uil, vier keer in de kleine sjoel van de LJG (drie Kabbalat Sjabbat diensten en een 

Sjacharitdienst). Daarnaast is er ook elke maand een Tish gehouden bij één van de leden thuis 

en vijf meditatieve diensten bij Tamarah thuis. 

Na vorig jaar de ‘participatorische’ dienst weer in ere hersteld te hebben zijn we er ook dit jaar 

mee doorgegaan: een Sjacharietdienst op 16 februari en een Kabbalat Sjabbatdienst op 6 

december. 

● Zondag 20 januari hielden we een Toe Bisjvat  seider in Pardes, geleid door Marcella 

Levie. 

● Zondag 24 maart hebben we Poerim gevierd; er is uit de megilla gelezen en gelajend 

(door Mira Sieval), de kinderen van Ledor Wador hebben een presentatie gehouden 

onder leiding van Gaby Schrijver. 

● Zaterdag 20 april hebben we Pesach in de Uil gevierd. Wegens de enorme belangstelling 

in vorige jaren zijn er twee seiders gehouden: een Nederlandstalige en een Engelstalige, 

respectievelijk geleid door rabbijn Tamarah Benima met zang van Alexander de Vries en 

door Marcella Levie met zang van Jelle Zijlstra. 

● Zaterdag 8 juni hadden we een studieavond ter ere van Sjawoeot in het Pintohuis, 

(voorafgegaan door een potluckmaaltijd) geleid door rabbijn Tamarah Benima met 

bijdragen van o.a. José de Kwaadsteniet en Anneloes ter Horst. 

● We hebben drie Kabbalat Shabatdiensten gehouden, speciaal gericht op kinderen (Ledor 

Wador), voorafgegaan door een pizza-maaltijd. Op 25 januari (met een speciaal Toe 

Bisjvat- tintje) en op 7 juni en 22 november. 

● Vrijdag 2 augustus was er weer veel belangstelling voor onze Pride Erev Shabbatdienst 

onder leiding van rabbijn-in-opleiding Peter Luyendijk met chazzanoet van Jelle Zijlstra. 
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● De Hoge Feestdagen zijn grotendeels geleid door onze eigen rabbijn Tamarah Benima. 

Alleen op Rosj Ha’Sjanah-morgen moest zij de dienst leiden bij haar andere gemeente in 

het Noorden; deze dienst werd geleid door Madelon Wilms en Marcella Levie.  

● Vrijdag 18 oktober hebben we onze prachtige en ingenieuze soeka gebouwd op de 

binnenplaats voor de Uil, waar we op 19 oktober gebruik van konden maken na onze 

Sjacharietdienst.  

● Zondag 20 september vierden we Erev Simchat Torah met Harry Gase en José de 

Kwaadsteniet als chatan en kallah. 

● De Kabbalat Sjabbatdienst van 27 december stond in het kader van Chanoeka (het 

aansteken van het 6e kaarsje) en werd geleid door rabbijn Tamarah Benima, met een 

bijdrage van de kinderen van Ledor Wador onder leiding van Gaby Schrijver. 

 

We hadden een Bar Mitsva dienst op 16 november (Noah Adema) en een ingelaste Bar/Bat 

Mitsva dienst voor de Amerikaanse familie Marmer op 13 juli. 

De reguliere diensten werden geleid door onze rabbijn Tamarah Benima, Marcella Levie en 

Madelon Wilms; het chazzanoet hierbij werd verzorgd door Jelle Zijlstra, Corinne Falch, Myriam 

Lypovski, Jessica Hennis, Anneloes ter Horst, Mira Sieval en Alexander de Vries. 

Derasjot werden behalve door de dienstleiders ook verzorgd door Channa Kistenmaker, Harry 

Knot, Lucia van Eeden en Alexander de Vries. 
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Benot Mitsva  

In tegenstelling tot andere jaren, vierden we in 2019 slechts één Bar Mitsva. 

 

Dit was de Bar Mitsva van Noa Adema op 16 november 2019. Noa volgde Hebreeuws en Bar 

Mitsvalessen bij Marcella Levie. Er werd gebruik gemaakt van het boek  “De synagoge”, de BHC- 

siddoer en veel hand outs. Noa heeft gelernd over Torah, Tenach, Siddoer, geschiedenis, 

sjabbat en feestdagen. En natuurlijk werd er hard geoefend op de berachot en het lajenen uit 

de Torah. 

Alle BM-leerlingen kiezen een “mitsva project” en vertellen daarover in hun derasja. Noa 

werkte als vrijwilliger in het ziekenhuis in Almere, waar hij woont. 

Het is de gewoonte dat alle BM-leerlingen deelnemen aan de Sjoa-dag, die ieder jaar in de 

Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaust Museum wordt georganiseerd. Zo 

mogelijk dragen zij ook een fakkel op Jom Hasjoa. Dit heeft Noa ook gedaan. 

 

 

Ledor Wador  

Het hele jaar 2019 hebben Gaby Schrijver-Dreese, Maja Mischke en Daniel Lipsius les gegeven 

bij Ledor Wador. 

Er waren tot de zomervakantie 24 kinderen ingeschreven. Helaas zijn er in de zomer een aantal 

grote gezinnen vertrokken naar het buitenland. De tweede helft van 2019 waren er 13 kinderen 

ingeschreven. Na de zomer zijn wij van locatie veranderd naar Pardes. Daar hebben wij twee 
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prachtige lokalen met beamers tot onze beschikking. De faciliteiten om les te geven zijn er goed 

en het is er veilig. 

De groep werd in drie groepjes verdeeld op leeftijd/niveau van de kinderen. Iedere les begon 

met het alef-beetlied om weer even de letters op te frissen. De jongste kinderen leerden losse 

Ivrietletters met de Kadima methode/kleurboek. De kinderen vanaf de helft groep 3 kregen 

Ivriet les met de methode “Hoi, ik lees Ivriet”. 

Tussen de twee lesonderdelen aten en drinken de kinderen iets en zijn wij begonnen om ze het 

verkorte bensjen te leren. Tijdens het tweede gedeelte van de les leerden de kinderen de 

beginverhalen van de Tora. Natuurlijk kwamen ook alle Joodse feestdagen aan bod die samen 

met de gemeente in sjoel worden gevierd. Het laatste kwartier van de les zongen de kinderen, 

samen met hun ouders uit de Sjiron.  

Er waren drie speciale kindersjoeldiensten voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd met 

de ouders. Zowel op Jom Kippoer, als bij Poerim en Chanoeka leverden de leerlingen van Ledor 

Wador een bijdrage. Met Soekot werd er les gegeven in de soeka op de binnenplaats van de Uil. 

 

 

 

Financiën en subsidies 

Er is in 2019 een positief resultaat behaald van € 10.615. Dat is veroorzaakt door de groei van 

het aantal leden en vrienden, door het besparen van geld toen LDWD de laatste maanden van 

2019 naar Pardes verhuisde en door te laat betaalde contributies uit het jaar 2018. 

 

Bij de ALV in juni 2019 zijn de jaarstukken onder voorbehoud goedgekeurd. De reden hiervoor 

was de lage opbrengst uit contributies in 2018. Ook de accountant had hier toen geen 

verklaring  voor. Wij kunnen nu constateren dat de lage inkomsten 2018 zijn veroorzaakt door 

te late contributiebetalingen die pas in 2019 geboekt zijn. Het bestuur kan daarom opgelucht 

melden dat de zaak hiermee opgelost is.  
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In het laatste verslag werd gesproken over de druk die de huurkosten uitoefenen op het 

budget. De huur is bij BHC nog steeds hoger dan bij de meeste andere gemeenten.  

Er zal een toekomstvisie over Tsedaka moeten worden ontwikkeld.  

 

BHC was ook in 2019 -met name door de hoge huur- nog steeds zeer afhankelijk van subsidies 

en daardoor kwetsbaar. De meeste subsidies ontvangen wij van Maror, Levi Lassen en soms 

waren er daarnaast ook nog giften. 

Voor het project “Joods begraven” hebben wij een subsidie aangevraagd en 200.000,- euro 

toegewezen gekregen uit de zogenaamde “Erfpachtgelden”.  

 

 

Beveiliging 

De samenwerking met BLEW is 2019 opgestart en de samenwerking is soepel verlopen. 

BLEW heeft de veiligheidssituatie rondom de Uil, Huis de Pinto en Pardes onderzocht om het 

bestuur te adviseren met betrekking tot het voortzetten van de lessen van Ledor Wador in de 

Uil, dan wel een alternatief daarvoor te kiezen. BLEW heeft een schouw gehouden bij de drie 

locaties (Uil, Pintohuis en Pardes) en op basis van de aanbevelingen van BLEW hebben wij 

afspraken gemaakt en beveiliging ingehuurd waar nodig. 

 

Het Bestuur in samenspraak met BLEW nam de beslissing om in principe alleen bij de volgende 

gelegenheden beveiliging in het huren: Pride Shabbat, de Hoge Feestdagen en Chanoeka. Dit 

zijn evenementen die publiekelijk worden aangekondigd en waarbij meer dan vijftig mensen 

worden verwacht. 

 

Communicatie  

De Chidushim werd in 2019 wederom door Maja Mischke gemaakt. De teller van het 

lezersaantal van onze nieuwsbrief schommelde rond de 450. Ruim de helft daarvan leest hem 

ook trouw. Te midden van een rijkdom aan beeldmateriaal was altijd in één oogopslag te zien 

wat er de komende maand te doen was in Beit Ha'Chidush. De kolommen  

werden regelmatig verrijkt met tips voor cultureel-joodse evenementen en elke maand werden 

de lezers getrakteerd op een vertaling van een modern Hebreeuws gedicht. Dit laatste werd 

afwisselend verzorgd door Marcella Levie en Channa Kistemaker.  

De website werd in 2019 door Maja Mischke bijgehouden; Bob Newmark verzorgt als vanouds 

de Facebook pagina.  
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Commissies  

In 2019 waren diverse commissies actief die elk op hun eigen wijze bijdroegen aan ons bestaan, 

onze activiteiten, onze inhoudelijke ontwikkeling en dienstverlening aan onze leden. In de 

bijlage is een lijst opgenomen met de BHC-commissies en een korte samenvatting van hun 

activiteiten in 2019.  

 

Gioer en gioer-opleiding  

Formeel is de gioer-cursus die rabbijn Tamarah Benima in 2018 is gestart geen activiteit van 

BHC, maar zij voorziet wel in de mogelijkheid voor een aantal vrienden (en leden) van onze 

kehilla om hun praktische en theoretische kennis van het Jodendom te vergroten en zich 

eventueel voor te bereiden op het uitkomen voor een Bet Din in Amsterdam of Londen. Deze 

gioer-opleiding biedt tevens aan verschillende van onze leden gelegenheid om hun vaak 

specifieke kennis met anderen te delen.  
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Bijlage 

 

Rituelencommissie  

De rituelen commissie is in 2019 vier keer bijeen geweest. 

Het werkt goed om met zowel dienstleiders, chazzanim, gabbaim en mensen die zich 

bezig houden met de organisatorische aspecten geregeld te overleggen over de 

diensten. De commissie bestaat momenteel uit 13 leden, die wisselend aanwezig zijn. De 

coördinatie van deze commissie ligt bij Anneloes ter Horst. 

 

Kiddoesjcommissie  

De werkzaamheden van deze commissie zijn in 2019 soepel en steeds meer gestroomlijnd 

verlopen. De kiddoesj commissie heeft op sommige feestdagen na steeds weer het eten 

verzorgd. Het was heel leuk dat leden steeds vaker allerlei dingen zelf maakten. 

Met de feestdagenmarathon (Hoge Feestdagen, Soekot en Simchat Tora) was het soms wat 

teveel gevraagd van de commissieleden om alles te doen. Het was fijn zijn dat er wat leden bij 

zijn gespringen.  

Er waren wat schalen verdwenen uit de keuken die van ons waren. Ze zijn inmiddels vervangen 

en worden in de kast bewaard. De prijzen van de supermarkten zijn wat gestegen en er zijn 

gemiddeld wat meer mensen in de dienst, waardoor het steeds lastiger werd om van het 

budget voldoende op tafel te zetten. Lastig blijft het ook om in te schatten hoeveel mensen er 

komen met hoeveel trek. De commissie bestond uit Jessica Hennis, Daniel Lipsius, Daniel 

Anadria, Annelies Seien de Leeuw, Alexander de Vries, Jan Gaertner en Marian Blom. 

 

Lidmaatschapscommissie   

Leden van de commissie in 2019 waren Marcella Levie, Bob Newmark, Madelon Wilms en 

rabbijn Tamarah Benima. Nadat Jonathan Gill bestuursvoorzitter werd, is hij passief lid 

geworden van de commissie. In die hoedanigheid voerde hij gesprekken. Alexander de Vries is 

eind 2019 de gelederen komen versterken. In verschillende combinaties hebben wij met steeds 

twee personen gesprekken gevoerd met de kandidaten. Alle kandidaten zijn door het bestuur 

aanvaard als lid of vriend. In 2019 heeft BHC 15 leden en 13 vrienden mogen verwelkomen. 

 

Kascommissie  

De Kascommissie bestond dit jaar uit Fred Sprenger en Stef Visjager. De Kascommissie heeft na 

kennisname van de specificatie van inkomsten en uitgaven van onze vereniging gedurende het 

boekjaar 2019 aan de penningmeester en secretaris laten weten dat zij een en ander in orde 

bevonden hebben.  
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Sociale Commissie  

De Sociale Commissie stuurt kaartjes naar leden en vrienden van de kehilla als ze ziek zijn of 

een naaste hebben verloren. Maar ook aan andere belangrijke gebeurtenissen wordt aandacht 

geschonken. De commissie bestond in 2019 uit slechts twee personen, te weten Mira Sieval en 

Jessica Hennis. Indien meer mensen zouden willen deel uit maken van de commissie zouden de 

activiteiten kunnen worden uitgebreid. 

 

Juridische Commissie  

De Juridische Commissie bestond ook in 2019 uit Madelon Wilms, Barteline Swildens en 

Harry Gase. Echter de commissie is in dit jaar niet bij elkaar geweest. De vele andere 

werkzaamheden die ieder ook had voor de kehille, verhinderden dat. Harry Gase heeft 

individueel, in zijn hoedanigheid van zowel bestuurslid van BHC als lid van de 

commissie, bemiddeld in (zware) onderhandelingen met de SUS over de huur van de 

Uil. Barteline Swildens heeft haar expertise in 2019 wederom ingezet in de 

commissie voor de ontwikkeling van het Joodse Veld op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. 

De hiertoe op te richting Stichting krijgt in 2020 zijn beslag. Door de prioriteiten die gesteld 

moesten worden, zijn er werkzaamheden van de juridische commissie blijven liggen. 
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