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Het bestuur
Tot het midden van 2017 is de chair van het bestuur (voorzitter; coördinatie bestuur,
huisvesting, externe relaties) vacant gebleven. Esther van de Vosse (secretaris; relatie
met leden en vrienden, Maror-aanvragen) nam daarom ook de voorzittersfunctie waar.
Verder bestond het bestuur uit Harald van Perlstein (penningmeester,
ledenadministratie, lidmaatschapscommissie), Steven Kushner (lid; rabbinaat,
onderwijs), Harry Gase (lid; juridische commissie, huisvesting), José de Kwaadsteniet
(lid; rituelencommissie). Voor de bestuurswisselingen in 2017, zie hieronder bij "ALVs".
Het bestuur vergaderde maandelijks en de prompte aanlevering van agenda en notulen
is door de nieuwe secretaris gehandhaafd. Een van de belangrijkste taken van het
bestuur is de huisvesting. Er is regelmatig overleg tussen BHC en de SUS. Namens de SUS
is Jozien Jansen de contactpersoon, namens BHC meestal Harry Gase als het gaat om de
planning van diensten en eventuele extra bijeenkomsten of andere bijzonderheden. Dit
contact verloopt in het algemeen zakelijk, maar niet onplezierig. De bereikbaarheid van
Jozien Jansen is uitstekend, bovendien is zij in het algemeen flexibel en bereidwillig.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de verschillende commissies en initiatieven
van BHC: financiën, lidmaatschap, juridische zaken, tzedaka, sociale contacten,
feestdagen, Ledor Wador, de Chidushim nieuwsbrief, de Facebookpagina, en de
diensten. Bijna alle beslissingen van het bestuur zijn gemaakt in consultatie met onze
rabbijn die, met onze shomrim en Ledor Wador-leerkrachten, de enige betaalde
werknemer van BHC is. Er is een financieel wat lossere relatie tussen het bestuur en de
bar- en bat mitswa training (door Marcella Levie).
ALVs
In 2017 is tweemaal een ALV gehouden. Er vond een bestuurswisseling plaats tijdens de
ALV op 25 juni 2017: Esther van de Vosse trad af, waarna Jonathan Gill tot voorzitter werd
verkozen en Lucia van Eeden tot secretaris. Harald van Perlstein trad af als
penningmeester, waarna Martin Stoetzel in zijn plaats werd aangesteld. Tijdens de
vergadering werd besloten om de Pink Shabbat te hernoemen tot Pride Shabbat, om de
inclusiviteit van deze viering beter te benadrukken. Verder werden de jaarcijfers besproken
en goedgekeurd.
We danken Esther en Harald voor de jaren dat zij zich met hart en ziel voor onze kehilla
hebben ingezet.
Op 17 december 2017 was de tweede ALV, waarbij wederom een bestuurswisseling heeft
plaatsgevonden. José de Kwaadsteniet verliet het bestuur, en Anneloes ter Horst werd in
haar plaats verkozen voor de portefeuille Rituelencommissie. Er werd een wijziging in de
organisatiestructuur van de commissies aangenomen, met als belangrijkste aanpassing dat
er voortaan één coördinator voor de organisatie van de kiddoesj en één voor de catering
van feestdagen zou komen. De bijbehorende commissies werden hernoemd tot
Kiddoesjcommissie en Commissie Joodse Feestdagen. Ten slotte werden de vorderingen op
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het gebied van het vinden van een begraafplek voor progressief Joods begraven besproken.
Er is een mogelijkheid om dit in de toekomst te realiseren op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats in Amsterdam, de commissie Joods Begraven kreeg toestemming van
de ALV om in de loop van 2018 de financiële aspecten hiervan te onderzoeken.
Leden en vrienden
Het ledenaantal van Beit Ha'Chidush blijft groeien: in 2017 kwamen er maar liefst 17
nieuwe leden en 4 vrienden bij. Helaas zijn er ook een paar leden vertrokken. Tegen het
eind van het jaar bestond onze hele gemeenschap (leden, vrienden, hun kinderen, Ledor
Wador-kinderen en hun ouders) uit ongeveer 145 personen.

Rabbijn
In juni 2017 begon Tamarah Benima haar derde jaar als onze rabbijn. Haar activiteiten zijn
net als in voorgaande jaren: het leiden van diensten (waaronder de Meditatieve Diensten en
de Kinderdiensten) en de joodse feestdagen; het leiden van de Tisch; het doen van pastoraal
werk; het voeren van gesprekken met potentiële leden en vrienden van BHC; het geven van
sji’oeriem; het schrijven van een bijdrage aan de Chidushim; het lidmaatschap van de
Rituelen Commissie, de Lidmaatschapsommissie en de Tsedakacommissie; het bijwonen
van Bestuursvergaderingen, het vertegenwoordigen van BHC naar buiten, bv. bij de
organisatie van Jom HaSjoa in de Hollandse Schouwburg; andere pr-activiteiten, zoals het
geven van lezingen, colleges, deelname aan fora, interviews met studenten en
schoolkinderen, deelname aan herdenkingen (4 mei; Stolpersteine, etc.). Er waren een
aantal nieuwe ontwikkelingen. In willekeurige volgorde: Het chazzanoet wordt nu gedragen
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door een steeds groter groeiende groep voorzangers en voorzangsters. Het ledenaantal is
gegroeid; de rabbijn bezoekt potentiële nieuwe leden thuis. De belangstelling onder mensen
met een verre joodse afkomst groeit, het aantal gesprekken met hen ook. Hartverwarmend
en instructief zijn de zogeheten Open Synagoge Diensten, gericht op niet-Joden en
georganiseerd in het hele land. In het afgelopen jaar zijn zij zes keer gehouden. De Open
Synagoge Diensten zijn geen BHC-activiteit in stricte zin, maar Alexander de Vries reist mee
als chazzan en een flink aantal leden komt mee om minjan te maken.
Diensten en vieringen
Maandelijks hebben we twee Kabbalat Shabbat diensten en één Shacharit dienst gehouden,
meestal in de Uil, slechts één keer in de bovensjoel van de LJG. Daarnaast is er ook bijna elke
maand een Tish gehouden bij één van de leden thuis en 5 meditatieve diensten, bij de
rabbijn thuis.
• Vrijdag 10 februari werd de Tish een Tu Bishvat seider in het Pintohuis, geleid door
Marcella Levie (zie foto op blz.4)
• Op zondag 12 februari was er een drukbezochte workshop ter geestelijke
voorbereiding op Poerim door rabbijn Michael Kagan bij onze rabbijn thuis.
• Zondag 12 maart hebben we Poerim gevierd in "Meneer de Wit"; er is uit de megilla
gelezen en gelajend (door Mira Sieval en Anneloes ter Horst), de kinderen hebben
een shpil gedaan onder leiding van Amir Vodka.
• Dinsdag 11 april hebben we voor het eerst weer een seider in de Uil kunnen houden,
geleid door rabbijn Tamarah Benima met zang van Hannah Verhulst
• Dinsdag 30 mei hadden we een studie avond ter ere van Shavuot, vooraf gegaan door
een potluck maaltijd, geleid door onze rabbijn met bijdragen van José de
Kwaadsteniet, Gideon Ben Avraham en Anneloes ter Horst
• Vrijdag 4 augustus was er weer veel belangstelling voor onze Pride Erev Sjabbatdienst onder leiding van rabbijn Mark Solomon met chazzanoet van Jelle Zijlstra
• De Jom Kippoerdiensten zijn in 2017 geleid door rabbijn Gedaliah Gurfein met
chazzanoet van Corinne Falch. Voor het eerst sinds jaren zong Corinne weer tijdens
deze dienst van BHC. De leiding door de naar eigen zeggen ultra-orthodoxe
Amerikaans-Israelische rabbijn Gurfein was een experiment. Doordrongen van de
noodzaak van het bouwen van bruggen kwam hij naar Amsterdam om Beit
Ha'Chidush spiritueel te begeleiden vóór en tijdens Jom Kippoer, en hij slaagde daar
dankzij zijn geestigheid, openheid en warmte wonderwel in.
• Woensdag 11 oktober vierden we Erev Simchat Tora met Harald Perlstein en
Marcella Levie als chatan en kallah.
• Vrijdag 3 november was er een zeer succesvolle, geheel op kinderen van Ledor
Wador gerichte dienst, voorafgegaan door een pizza maaltijd.
• Zaterdag 16 december hebben we de 5e dag Chanoeka gevierd onder leiding van
Marcella Levie (zie foto op blz.6)
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Naast de gast-rabbijnen bij de Pride dienst en de Hoge Feestdagen hebben we ook nog als
gasten gehad rabbijn Robert Kirzner als dienstleider en chazzan op 20 mei, rabbijn Hanan
Schlesinger bij de Tish van vrijdagavond 8 december en voor een shiur op uitgaande
Sjabbat 9 december (beide in het Pintohuis) en chazzan Yoed Sorek bij de dienst op 6
januari, een workshop op 9 januari en de dienst van 5 mei.
We hadden Bar/ Bat Mitswa diensten op 17 juni (Sarah Arnowitz) en 16 september (Des de
Jonge).
De reguliere diensten werden geleid door onze rabbijn Tamarah Benima, Marcella Levie en
Madelon Wilms; het chazzanoet hierbij werd verzorgd door Anna de Voogt, Jelle Zijlstra,
Myriam Lypovski, Yael Peles, Anneloes ter Horst en Alexander de Vries, Corinne Falch
(gast), Hannah Verhulst (gast).
Derasjot werden behalve door de dienstleiders ook verzorgd door Jonathan Gill, Anneloes
ter Horst, Gideon Ben Avraham, Robin Brouwer en Fred Sprenger.
Financiën
Er is in 2017 nog net een positief resultaat behaald van €540,-. Penningmeester Martin
Stoetzel bedankt alle leden en vrienden van BHC voor de betaalde contributie én voor de
giften. Zonder de giften zou het resultaat minder gunstig zijn; ook de verleende hulp uit het
Tsedaka Fonds is alleen mogelijk geweest door de extra inkomsten.
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Subsidies
In 2017 is er een subsidieaanvraag gedaan bij de Stichting Levi Lassen voor Ledor Wador,
de stichting heeft deze wederom toegekend.
Bij Maror is in 2017 één subsidieaanvraag ingediend, getiteld: “Versterking van diversiteit
en pluralisme – nationaal en internationaal”. Deze subsidie, bedoeld om de honoraria en
reiskosten van gastrabbijnen en –chazzanim deels te kunnen bekostigen, is toegekend en
zal lopen van december 2017 tot december 2019. De eerdere subsidie voor gastrabbijnen
en –chazzanim is in november 2017 afgelopen. Daarnaast loopt er een subsidie voor de
bekostiging van de rabbijn, zie voor een overzicht van alle afgesloten en lopende projecten
onderstaande tabel.
Project
Gastchazzanim
en -rabbanim

Het rabbinaat in
een snel
veranderend
Joods
landschap
Versterking van
diversiteit en
pluralisme –
nationaal en
internationaal

Inhoud
Budget om actief gast chazzanim en
rabbanim te kunnen uitnodigen om
als gast diensten en/of chazzanut te
leiden en een kleine vergoeding te
bieden.
Budget om een rabbijn te kunnen
bekostigen (Dit is een 2-jaarlijks
terugkerende aanvraag.)

Looptijd
nov 2015 –
nov 2017

Activiteiten in 2017
conform beschrijving
project, financieel rapport is
ingediend, definitieve
afronding in 2018

nov 2016 –
nov 2018

conform beschrijving
project

Budget om actief gast chazzanim en
rabbanim te kunnen uitnodigen om
als gast diensten en/of chazanut te
leiden en een kleine vergoeding te
bieden.

dec 2017 –
dec 2019

gestart conform
beschrijving project
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Chidushim
De teller van het lezersaantal van onze nieuwsbrief schommelde dit jaar rond de 450. Ruim
de helft daarvan leest hem ook trouw. Terecht, want Maja Mischke heeft elke maand een
knap stuk werk geleverd. Temidden van een rijkdom aan beeldmateriaal was altijd in één
oogopslag te zien wat er de komende maand te doen was in Beit Ha'Chidush. Er kwam een
rubriek waarin nieuwe leden en vrienden zich kunnen voorstellen 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.

Web presence
Door een wisselend aantal leden wordt zorg gedragen voor onze aanwezigheid op het web.
Aan het begin van het jaar hielden Stef Visjager en Alexandra Dawe de website bij; na de
tweede ALV werd het gedaan door Lucia van Eeden. Tilly Kooi-Sacksioni zorgt dat ons
plekje bij Jonet up to date blijft en Bob Newmark doet de Facebook pagina.
Commissies
In 2017 waren diverse commissies actief die elk op hun eigen wijze bijdroegen aan ons
bestaan, onze activiteiten, onze inhoudelijke ontwikkeling en dienstverlening aan onze
leden. Aan het eind van het jaar is door onze rabbijn Tamarah Benima een begin gemaakt
met het reorganiseren van de commissies die de praktische kant van de diensten en feesten
faciliteren. In Bijlage 1 is een lijst opgenomen met de BHC-commissies en een korte
samenvatting van hun activiteiten in 2017.
Gioer en gioeropleiding
Hoewel bij BHC in 2017 geen nieuwe lichting met een gioeropleiding is gestart, kwam nog
wel iemand van de oude lichting uit. Vóór hun met de kille gevierde choepa kwam Pim Kooi
voor het Beit Din. Drie vrienden van BHC volgen sinds september 2016 de gioercursus
Joodse Basiskennis (JBK) bij de LJG.
Tsedaka Fonds.
In januari 2014 werd het BHC Tsedaka Fonds opgericht. Leden, vrienden en derden kunnen
continu aan dit fonds bijdragen. Het fonds is bedoeld om met name leden en vrienden in
nood te ondersteunen.
In het afgelopen jaar hebben wij (de oude en de nieuwe penningmeester) in goed overleg
met onze rabbijn succesvol gebruik gemaakt van de beschikbare middelen.
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Regina Jonas Fonds
Het Regina Jonas fonds is opgericht in 2016.
Het Fonds is vernoemd naar de allereerste vrouwelijke rabbijn, Regina
Jonas (1902-1944). Jonas kreeg in 1935 in Duitsland haar semicha
(bevoegdheid als rabbijn), maar heeft nooit een positie als rabbijn
gekregen; ze bleef docent Jodendom, ook tijdens haar verblijf in de
kampen. De oprichting van het Regina Jonas Fonds helpt ons om ons
belangrijke werk als een inclusieve en modern progressieve gemeente
voort te zetten. De synagoge is in 2015/2016 gerenoveerd en als
onderdeel van de renovatie heeft BHC het initiatief genomen om een
permanente Aron Kodesj te bouwen (de eerste permanente Aron Kodesj in de synagoge
sinds de plundering van het gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog).
Het project Aron Kodesj is afgesloten, bij nieuwe projecten kunnen wij wederom een
beroep doen op het fonds.
Beheerder: penningmeester Martin Stoetzel.
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Bijlage 1 Verslagen van de Commissies
Rituelencommissie
De rituelen commissie is in 2017 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.
José de Kwaadsteniet zat dit jaar deze vergaderingen voor en begon de bijeenkomsten met
een inspirerend studiemoment.
Feestcommissie
Dit jaar was een roerige tijd voor de feestcommissie. Het jaar begon zoals 2016 eindigde met Martin Stoetzel, Eveline Ledeboer en Maja Mischke in de commissie. Halverwege het
jaar heeft Eveline het voorzitterschap aan Marian Blom overgedragen.
Het bestuur heeft in het najaar besloten de commissie op te splitsen in een Chagcommissie
en een Kiddoesjcommissie. Hierdoor krijgen leden niet alleen de mogelijkheid de
coordinatie van een chag voor hun rekening te nemen, maar wordt het ook mogelijk om de
taken evenrediger te spreiden over onze leden.
Dit gebeurde natuurlijk allemaal achter de schermen. Ook in 2017 is het leeuwendeel van
de inkopen voor de kiddoesjiem verzorgt door Tilly en Pim, terwijl Pim vaak heeft
gebakken. De verschillende leden hebben met behulp van bestaande draaiboeken en hun
voelbare nesjomme onze chags georganiseerd en bezield. Eveline Ledeboer had de leiding
over het organiseren van de seider, een mega-klus.
Lidmaatschapscommissie
Leden: rabbijn Tamarah Benima, Marcella Levie, Bob Newmark, Harald van Perlstein. Deze
commissie voerde kennismakingsgesprekken met personen die lid of vriend wilden worden
van BHC en voorzag hun van de benodigde informatie. In 2017 is Eveline Ledeboer tot de
Lidmaatschapscommissie toegetreden.
Kascommissie
De Kascommissie heeft bestaan uit Dick de Jong en Barbara Soesan. De Kascommissie heeft
kennisgenomen van de specificatie van inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar
2017 zoals vermeld in het Grootboek alsmede van de lijst van Activa en Passiva op de
Balans van de vereniging.
Hierbij de conclusie uit het jaarverslag 2017 van de Kascommissie:
(...) Geen enkele keer rees bij de commissie twijfel aan de bedoelingen van het bestuur en de
tenuitvoerlegging daarvan gericht op het conto van onze vereniging en onze leden.
De kascommissie feliciteert het bestuur met het positieve resultaat.
Tot slot, evenals voorgaande jaren spreekt de commissie haar zorg uit voor de in de toekomst
afnemende Maror subsidie en de met de SUS overeengekomen jaarlijkse huurverhoging. De
commissie adviseert een gedetailleerd overzicht van Maror en SUS onder de aandacht van de
leden te brengen.
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Met in achtname van bovenstaande opmerkingen van veeleer technische aard stemt de
kascommissie in met de voorgelegde financiele verslaglegging. Waarmee decharge van de
penningmeester onder dankzegging namens alle leden van de vereniging verleend kan worden
(...)
Sociale Commissie
Afgelopen jaar hebben een aantal zieke leden en vrienden een hart onder de riem gestoken
gekregen per post, en soms ook per mail. In dat laatste geval bij leden of vrienden die in het
buitenland ziek waren geworden. Bij het uitzoeken van de toe te sturen kaarten probeert de
commissie joodse traditie en binding met de kehilla tot uitdrukking te brengen.
Uit reacties, mondeling en schriftelijk, blijkt hoezeer een teken van medeleven van de
kehilla gewaardeerd wordt. Een heel enkele keer werd een felicitatie verstuurd voor een
vreugdevolle gebeurtenis of een condoleance bij een verlies van een dierbare. Op dit
moment is echter een kleine attentie voor zieke leden en vrienden de belangrijkste taak van
de commissie. Voor het doorgeven van namen van zieke leden is de commissie echter wel
afhankelijk van de alertheid van medeleden, rabbijn en bestuur. Leden van de Sociale
Commissie zijn Mira Sieval en Jessica Hennis.
Juridische Commissie
De Juridische Commissie, bestaande uit Madelon Wilms, Barteline Swildens en
Harry Gase, heeft in 2017 het onderzoek voortgezet, dat gestart was door onze rabbijn, naar
de mogelijkheid van Joods begraven in Amsterdam voor onze eigen leden. Zij heeft daartoe
oriënterende besprekingen gevoerd met de Nieuwer Oosterbegraafplaats. Zie ook agenda
van de ALV, waar dit punt terugkomt.
Daarnaast heeft de Juridische Commissie het bestuur terzijde gestaan in zowel interne als
externe juridische kwesties.
Ledor wador
Ledor Wador is het onderwijsprogramma voor de kinderen van onze kehilla. Van
september tot juni worden de lessen twee keer per maand gegeven in de Uilenburgersjoel.
Er nemen 24 leerlingen deel aan Ledor Wador, in leeftijd variërend tussen 4 en 12 jaar.
Aansluitend beginnen jongeren individueel met de voorbereiding van hun bat- of bar
mitswa. De lessen gaan over joodse geschiedenis en identiteit, over de gebeden en de
Hebreeuwse taal. Het centrale thema voor het schooljaar 2017/2018 is ‘Tikkoen Olam’.
In oktober is Yael Peles aangesteld als hoofddocent van Ledor Wador, als vervanger van
Amir Vodka, die ophield omdat hij een nieuwe baan kreeg. Yael had al jaren als docent
gefunctioneerd in het programma. Yaffa Cohen werd bevorderd tot lerares.
Het afgelopen jaar hebben we een keer met groot succes een speciale Kabbalat Shabbatdienst voor de kinderen gehouden. Dit gebeurde in samenwerking met rabbijn Tamarah
Benima. Voorafgaand aan de dienst werd er pizza geserveerd. Reacties uit de kehilla waren
dermate positief, dat we hebben besloten dit initiatief in 2018 te herhalen.
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Amsterdam, 18 juni 2018
Channa Kistemaker (redactie)
Copyright foto's: Bob Newmark
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