
1 
 

 
 
 

Jaarverslag 2016 
 

Beit Ha’Chidush 
  



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud          blz 
 
Het bestuur          3 
ALVs           3 
Leden en vrienden         3 
Rabbijn          4 
Diensten en vieringen        4 
Financiën          6 
Maror-aanvragen         6 
Beveiliging          6 
Chidushim          7 
Commissies          7 
Giuropleiding          7 
Tsedaka fonds          7 
Regina Jonas fonds         8 
Lernen en shiurim voor volwassenen      8 
Ledor wador          9 
 
Bijlage:  Verslagen van Commissies       10 
  Rituelen- en Organisatorische commissie 
  Feestcommissie 
  Lidmaatschapscommissie 
  Kascommissie 
  Zorgcommissie 
  Patri-Matricommissie 
  Juridische commissie 
 
  



3 
 

Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2016 uit Daniel Brecher (voorzitter; coördinatie bestuur, huisvesting,  

externe relaties), Esther van de Vosse (secretaris; relatie met leden en vrienden, giur-project,  

Maror-aanvragen), Harald van Perlstein (penningmeester, ledenadministratie, 

lidmaatschapscommissie). Steven Kushner (lid; rabbinaat, rituelencommissie), Alexandra Dawe 

(lid; externe communicatie, onderwijs, giurproject).  

 

Dankzij de uitstekende sfeer binnen het bestuur en de goede verstandhoudingen werden weinig 

problemen ondervonden. Belangrijk moment was het bereiken van overeenstemming met de 

SUS over de terugkeer in juli 2016 naar De Uil na de renovatie die eind maart 2015 leidde tot 

tijdelijke verplaatsing van de vieringen en activiteiten naar de kleine sjoel in het gebouw van de 

LJG. 

 

ALVs 

In 2016 is tweemaal een ALV gehouden. Op 19 juni werd de eerste ALV gehouden in De Uil na 

de renovatie. Voor aanvang stonden we eerst stil bij het overlijden van Emma Rabbie die nacht. 

Op de vergadering was ook aanwezig het lid Felix Gutmann, die een belangrijke rol heeft 

gespeeld bij de onderhandelingen met de SUS over de voorwaarden van het gebruik van De Uil 

na de renovatie. De jaarcijfers werden besproken en goedgekeurd. 

 

Op 18 december was de tweede ALV alwaar een 

bestuurswisseling heeft plaats gevonden. Daniel Brecher is 

afgetreden nadat hij 5 jaar lang met grote inzet en deskundigheid 

voorzitter was geweest. Ook Alexandra Dawe trad af. Daarvoor in 

de plaats zijn in het bestuur gekozen José de Kwaadsteniet en 

Harry Gase als leden. De voorzittersrol is overgenomen door 

Esther van de Vosse, die al secretaris was. José de Kwaadsteniet 

is behalve lid van het bestuur tevens voorzitter van de 

rituelencommissie en Harry Gase is lid van het bestuur en tevens 

van de juridische commissie. Steven Kushner werd opnieuw 

gekozen in het bestuur. Harald van Perlstein heeft aangekondigd 

zich in juni 2017 niet herkiesbaar te stellen.  

 

 

 

 

Leden en vrienden 

De groei van Beit ha’Chidush blijft doorzetten. Ook in 2016  is het ledenaantal toegenomen en 

wel met zes leden. Helaas zijn er in 2016 ook een aantal leden overleden: Coen van Tijn, Emma 

Rabbie en Baroche de Leeuw. De gehele BHC-gemeenschap (leden, vrienden, hun kinderen, 

Ledor Wador-kinderen en hun ouders) bestond in 2016 uit ongeveer 130 personen. 

Daniel en Alexandra namen 
afscheid van bestuur – foto Bob 
Newmark 
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Rabbijn 

Het gehele jaar was Tamarah Benima onze rabbijn. Haar taken  bestonden uit het leiden van 

diensten en feesten, pastoraal werk, het leiden van het 

giurproject, les geven aan ouders, het geven van shiurim, 

lidmaatschap van diverse commissies 

(lidmaatschapcommissie, tsedakacommissie, patri-

matricommissie), bijdragen aan de PR van BHC door 

Chidushim en mediaoptredens, leiden van de tish en 

herdenkingsbijeen-komsten. Zij is in 2015 begonnen met het 

bezoeken van alle leden om iedereen persoonlijk te leren 

kennen en heeft dat in 2016 voortgezet. 

 

 

Diensten en vieringen 

Naast de reguliere maandelijkse Kabbalat Shabbat- en Shacharitdiensten en Hoge Feestdagen 

hielden we bijeenkomsten en diensten voor belangrijke momenten in de joodse kalender. Onze 

activiteiten waren sinds eind maart 2015 in verband met de renovatie van De Uil verplaatst naar 

de kleine sjoel in de LJG, maar de eerste ALV op 19 juni markeerde de terugkeer naar De Uil. De 

eerste dienst in de Uil na de renovatie werd gehouden op 22 juli. Pesach werd nog gevierd in de 

Makariazaal in de LJG en een enkele keer kwamen we bijeen in Huis de Pinto.  

 

Tu Bishvat Seder 2016  - foto: B. Newmark 

 

 

 Op 24 januari vierden we Tu b’shvat met een seder. 

Tamarah Benima en Des de Jonge tijdens 
de Pesach seder – foto: Bob Newmark 
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 Op 27 maart vierden we Poerim, er werd megilla gelezen en een poerimsjpiel opgevoerd 

door de kinderen na grondige voorbereiding onder leiding van Marcella Levie. 

 Op 23 april vond de BHC-seder voor Pesach plaats in de Makariazaal van de LJG. 

 Op 11 juni vierden wij Soekkot met potluck-diner. 

 Op 22 juli vond de eerste Kabbalat Shabbat plaats in De Uil na de renovatie. 

 Op 5 augustus werd Pink Shabbat gevierd met als dienstleider Tamarah Benima, chazzanim 

Jelle Zijlstra en Myriam Lipovsky, en een prachtige drasha van Jacq Carver. 

 De Hoge Feestdagen konden ook weer gevierd worden in  De Uil. Rosj haShana was op 2 en 

3 oktober en Yom Kippur op 11 en 12 oktober. Rabbijn Tamara Benima leidde de diensten, 

Anna de Voogt, Myriam Lipovsky en Anneloes ter Horst waren de chazzaniot. 

 Erev Soekkot werd op 16 oktober gevierd en Simchat Torah op 23 oktober met Jaap Barug 

als chatan en Anneloes ter Horst als kala. 

 Chanoeka werd gevierd op 24 december met een vrolijke quiz door Jelle Zijlstra, die ook de 

kinderen een Chanoeka-verhaal voorlas. Er waren heel veel chanoekiot en nog meer 

soefganiot. 

 
Impressie van de pink shabat viering in de Uil – foto: Jacq Carver 

  

De diensten werden voor een belangrijk deel geleid door onze rabbijn Tamarah Benimah, voorts 

werd een aantal diensten geleid door Marcella Levie en Madelon Wilms. Het chazzanoet was 

grotendeels in handen van Anna de Voogt, Jelle Zijlstra, Myriam Lipovsky, Yael Peles en 

Anneloes ter Horst. 

 

Fred Sprenger, Anneloes ter Horst, Mira Sieval, Babette Berman, Marcella Levie, Jacqueline 

Brecher en Amy Miller waren de laajeners tijdens de shacharitdiensten. 

 

Doordat we voor een groot deel van de diensten in 2016 in de kleine sjoel van de LJG 

bivakkeerden hebben we in 2016 minder vaak gebruik kunnen maken van het door Maror 

gesubsidieerde flying rabbi/chazzan project. 
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In 2016 is Hannah Verhulst hiermee uitgenodigd om te zingen tijdens vier diensten: drie 

shacharit diensten in maart, april en september en de kabbalat shabat dienst van 23 december. 

Rabbijn Hannah Nathans heeft daarnaast de dienst geleid op 22 oktober.  

 

Financiën 

Er is in 2016 een positief resultaat behaald van 15.713 euro.  Penningmeester Harald van 

Perlstein constateert dat er ook in 2016 sprake was van een goede contributiediscipline van de 

leden en vrienden. 

 

Maror  

In 2016 zijn er twee aanvragen gedaan voor subsidie bij Maror, een daarvan, subsidie voor de 

Aron, hebben we helaas niet gekregen. Daarnaast liepen er nog wat projecten uit eerdere 

aanvragen. Zie de tabel hieronder. 

 

Project  Inhoud  Looptijd  Activiteiten in 
2016 

Continuïteit 
bewaren en groei 
bestendigen  

budget om een 
rabbijn te kunnen 
bekostigen (Dit is een 
2-jaarlijks 
terugkerende 
aanvraag.)  

nov 2014-nov 
2016  

afgerond in 
november, 
financiele 
afwikkeling loopt 

Gast Chazzanim en 
Rabbanim 

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.  

nov 2015 –nov 
2017 

conform 
beschrijving 
project 

Het rabbinaat in 
een snel 
veranderend Joods 
landschap 

budget om een 
rabbijn te kunnen 
bekostigen (Dit is een 
2-jaarlijks 
terugkerende 
aanvraag.) 

Nov 2016-Nov 
2018 

gestart conform 
beschrijving 
project 

 

 

Beveiliging 

Sinds augustus 2014 voerde BHC een actief beveiligingsbeleid ten aanzien van het sjoelgebouw 

en de kehilla. Tijdens de renovatie van de Uil in 2015 en het eerste halfjaar van 2016, 

profiteerden we als huurder van de LJG Amsterdam-ruimten van de marechaussee en de door 

de LJG ingehuurde beveiligingsdiensten.  
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Sinds de renovatie beschikt de Uilenburgersjoel over camerabewaking en tijdens de diensten 

staat er politie bij de ingang van de sjoel.  

 

Chidushim 

Onze nieuwsbrief de Chidushim werd sinds vele jaren verzorgd en gevuld door Mickey Hahn, in 

het begin van het jaar is deze ‘papieren nieuwsbrief’ die zij altijd met veel bloed zweet en tranen 

in elkaar zette vervangen door een electronische nieuwsbrief.  In het najaar droeg Mickey 

vervolgens na vele jaren het stokje als nieuwsbrief redacteur over aan Maja Mischke. Mickey 

verzorgde ook het Jaarverslag 2015. 

Wij willen Mickey nogmaals hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor de nieuwsbrief! 

 

Commissies 

In 2016 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 Bijlage 1 

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

in 2016.  

 

Giuropleiding  

In 2016 waren er vier mensen bezig met het laatste jaar van hun giuropleiding.  Stef Visjager (in 

januari) en Tilly Kooi-Sacksioni (in juli) zijn voor het Beit Din verschenen en hebben elk hun giur 

afgesloten met een bezoek aan het mikwe.   In 2016 is er geen nieuwe lichting in een 

giuropleiding gestart.  

 
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 personen in financiële nood te 

ondersteunen bij (niet al te grote) ad hoc problemen; BHC-leden, en vrienden hebben daarbij 

prioriteit. In voorkomende uitzonderlijke gevallen kunnen ook ‘de mensen van de stad’ 

gesteund worden. Evenals in 2015 hoefde in 2016 het fonds niet te worden aangesproken. 

Beheerders: rabbijn Tamarah Benima, Esther van de Vosse en Harald van Perlstein. 
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Ontwerp van de Aron HaKodesh door Koen Broersen 

 

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 werd in 1935 in Duitsland als rabbijn ingewijd 

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 zal ons helpen 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 doel van het Jonas Fonds is onder andere ons te helpen fondsen te 

werven om de Aron Kodesj te bouwen, bij te dragen aan de kosten van het gebruik van dit 

historische gebouw alsmede bij te dragen aan een bruisende Joodse gemeenschap, zowel nu als 

in de toekomst. Leden, vrienden en derden tonen zich enthousiast voor het Jonas Fonds 

hetgeen blijkt uit de vele giften die werden gedaan.  

Beheerder: penningmeester Harald van Perlstein. 

 
Lernen en shiurim voor volwassenen 
De sji'oeriem voor volwassenen zijn er in 2016 bij in geschoten. Deze worden vanaf het 

najaar weer georganiseerd, mogelijk in een nieuw format. Kans om te lernen was er 

natuurlijk wel, onder andere tijdens Sjawoe'ot en bij de maandelijkse Tisch. 
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Ledor Wador 
 
Ledor wador is het onderwijsprogramma voor de kinderen van onze kehille. Marcella Levie, 

die 10 jaar lang het onderwijs met ondersteuning van o.a. Yael Peles heeft gecoördineerd en 

heeft verzorgd, is in de zomer gestopt. Sinds de zomervakantie  hebben we een nieuwe 

hoofdonderwijzer, namelijk Amir Vodka die de taken van Marcella Levie heeft overgenomen 

tezamen met Yael Peles en extra ondersteuning van Yaffa Cohen. Er zijn 21 leerlingen 

ingeschreven. Het centrale thema in 2016/2017 is “Joodse identiteit”. De kinderen zijn 

onderverdeeld in drie groepen. De lessen worden eenmaal per twee weken op 

zondagochtend gegeven en worden afgewisseld met verschillende activiteiten. 

 
 

 
Een deel van de Ledor Wador leerlingen met docenten  Yael Peles en Amir Vodka.  Photo: Yaffa Cohen  
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Bijlage 1 Verslagen van de Commissies 

 

Rituelen- en organisatorische commissie 

Wegens het toenemend aantal activiteiten en diensten van BHC heeft de Rituelen- en 

organisatorische commissie besloten in 2016 de frequentie van de vergaderingen te verhogen 

naar elke 3 maanden.  Onze terugkeer naar onze thuisbasis bij de Uil was een warm welkom. De 

commissie functioneert goed, in een combinatie van rabbijn, chazzanim, dienstleiders, gabbaim, 

en vertegenwoordigers van de shamashim en de feestcommissie.  We blijven de bijdrage van 

Anneloes ter Horst, die de verantwoordelijkheid draagt voor het coördineren van de diensten, 

zeer waarderen.  We zijn zeer dankbaar voor de enorme inspanningen van deze commissie voor 

het zorgen voor het plezierige, samenwerkende en spiritueel rooster van diensten en feesten bij 

BHC! 

 

Feestcommissie 

Leden begin 2016: Eveline, Tilly, Maja, en Martin. Vanaf het najaar heeft Tilly de feestcie 
verlaten om de (bijna wekelijkse) inkoop voor de oneg te verzorgen samen met Pim.   
 
De Feestcie stemt met de rituelencie en bestuur af welke feesten er georganiseerd moeten 
worden en wat er zoal verwacht wordt. De Feestcie verzorgt aan de hand van draaiboeken  
de inkoop, versieren ruimtes,  klaarzetten eten en drinken, rekruteren van extra vrijwilligers, 
opruimen, etc, etc van onder andere Purim, Pesach, en Chanuka, zodat alles soepel verloopt.   
 

Lidmaatschapscommissie 

Leden: rabbijn Tamarah Benima, Esti Cohen (tot medio 2016), Marcella Levie, Bob Newmark, 

Harald van Perlstein, Emma Rabbie (tot haar overlijden in juni 2016). Deze commissie voerde 

kennismakingsgesprekken met personen die lid of vriend wilden worden van BHC en voorzag 

hun van de benodigde informatie. 

 

Kascommissie 

Als opvolgers van José de Kwaadsteniet en Heleen Joosse werden in de Kascommissie Dick 
de Jong en Barbara Soesan benoemd door de ALV d.d. 18 december 2016. Mira Sieval had 
als reservelid al zitting in de Kascommissie. Diny Hijink (de partner van José de Kwaadsteniet) 
is bereid gevonden de Kascommissie desgewenst te adviseren.  
 
De Kascommissie heeft met genoegen kennisgenomen van de specificatie van inkomsten en 

uitgaven gedurende het boekjaar 2016 zoals vermeld in het Grootboek alsmede van de lijst van 

Activa en  Passiva op de Balans van de vereniging. De commissie behoefde in een enkel detail 

een nadere toelichting van de penningmeester. Met het oog op de toegankelijkheid van de 

rekeningen zou tbv. boekhoudkundig minder bedreven leden van onze vereniging een  object- 

of zaakgerichte  rekening aan het Grootboek kunnen worden toegevoegd. Te denken valt aan 

een aparte rekening voor Maror en één voor de Aron. 

 

Met voldoening heeft de Kascommissie geconstateerd:  
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Dat alle uitgaven en inkomsten rechtstreeks of indirect samenhingen met het belang van onze 

kehille/vereniging. Dat, een uitzondering daargelaten, alle uitgaven geheel dan wel nagenoeg 

geheel binnen de voor die post begrootte bedragen vielen.  

Dat ondanks een onvoorziene, het bestuur niet verwijtbare uitgave aan juridische kosten, het 

boekjaar 2016 afgesloten kon worden met ook nu weer een wat hoger dan verwacht ‘Resultaat'. 

Wel moet vermeld worden dat daarin de  kosten van de Aron al of niet gedeeltelijk nog  moeten 

worden verrekend. De commissie kijkt met bezorgdheid naar de eindigheid op termijn van de 

Maror-subsidies en naar de met de SUS overeengekomen jaarlijkse huurverhoging. 

De commissie complimenteert het bestuur met de financiële verslaglegging en het op de Balans  

vermeldde Resultaat.  

 

Zorgcommissie 

Leden: Emma Rabbie (tot half maart), Mira Sieval (vanaf half maart) 

Na vele jaren letten op het wel en wee van anderen, en het sturen van vele lieve kaartjes moest 

Emma vanwege haar eigen gezondheid de zorgcommissie in maart overdragen aan Mira. 

Er zijn vele kaarten, briefjes, mailtjes en ook bloemen verstuurd. Ook zijn er huis- en 

ziekenhuisbezoeken afgelegd door zowel de zorgcommissie als de rabbijn.  Er zijn ieder jaar 

weer blijde gebeurtenissen die om een felicitatie vragen. En iemand die ziek is, een dierbare 

heeft verloren of in de put zit, heeft aandacht en ondersteuning nodig. Dat draagt bij aan het 

herstel.  

Het is belangrijk dat we van elkaar te weten wat er speelt. De rabbijn en zorgcommissie 

vervullen hierin een centrale rol, en in de nieuwsbrief Chidushim in de rubriek Simches en 

Tsores worden mededelingen geplaatst (in overleg met de betrokkene) om een gebeurtenis met 

de lezersgroep te delen.  

 

Patri-Matricommissie 

Leden: rabbijn Tamarah Benima, Harald van Perlstein en Emma Rabbie (in juni 2016 overleden). 

Naar aanleiding van kritiek van leden over de ongelijke behandeling van patri- en matrilineaire 

afstamming heeft deze commissie in het verleden een notitie opgesteld over de mate waarin 

patrilineaire – en matrilineaire Joodse afstamming zouden kunnen worden gelijkgesteld. Rabbijn 

Benima heeft te kennen gegeven (mede ten gevolge van haar vele andere werkzaamheden) nog 

wat meer meer tijd voor een bestudering van de thans voorliggende notitie te willen alvorens 

de notitie (in huidige dan wel gewijzigde vorm) voor te leggen aan het bestuur. Desgewenst zal 

daarna een bespreking plaatsvinden op een speciale ledenbijeenkomst gevolgd door 

besluitvorming tijdens de ALV. 

 

De juridische commissie 

Deze commissie bestaat uit Madelon Wilms, Barteline Swildens en  

Harry Gase. Belangrijke onderwerpen dit jaar waren de arbeidsrechtelijke en fiscale  

vragen ten aanzien van de beloning van de freelancers bij Ledor Wador en het Toranoet.  
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Voorts werden er enkele kwesties opgelost ten aanzien van de z.g. bestuurdersaansprakelijk-

heidsverzekering. Verder is er overeenstemming bereikt met de SUS over de condities van het 

gebruik van De Uil na onze terugkeer in juli 2016.  

Tenslotte ging veel tijd en aandacht uit naar een dreigende juridische procedure tussen BHC  

en een advocaat. Uiteindelijk is deze kwestie geschikt. Voor details wordt verwezen naar de 

notulen van de ALV van 18 december 2016. 

 

 
De leerlingen van Ledor Wador maken Golems van klei na een les  

over Joodse superhelden en Golems.   Photo: Yael Peles 


