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 Bestuur 
  
 Eind 2020 bestond het bestuur uit Maja Mischke, voorzitter, Alexander de Vries, 

secretaris, Marianne Troostwijk, penningmeester, Amy Miller, algemeen bestuurslid.  
  
Wisselingen Juni Jonathan Gill verliet het bestuur, nadat zijn termijn van drie jaar verstreken was. 

Alexander de Vries en Marianne Troostwijk zijn tot het bestuur toegetreden.  
 

Wisselingen 
November 

Anneloes ter Horst en Martin Stoetzel verlieten het bestuur omdat hun termijn van 3 
jaar verstreken was. Stuart Acker-Holt verliet het bestuur omdat de werkzaamheden 
niet langer met zijn privéleven te combineren waren. Amy Miller trad toe tot het 
bestuur.  
 

Algemeen Het bestuur kreeg in 2020 te maken met uitzonderlijke uitdagingen. De grootste 
hiervan was Covid-19, waardoor er sinds Poeriem op 6 maart geen fysieke 
samenkomsten meer plaats konden vinden. De oplossing werd gevonden in Zoom. 
We hebben sinds medio april iedere week een dienst via Zoom kunnen houden, en 
ook andere activiteiten vonden op die manier doorgang. Voor vergaderingen was het 
soms een uitkomst, bijvoorbeeld vanwege de afstand waarop sommige mensen van 
elkaar wonen. 
 
Daarnaast was een belangrijke taak om met de SUS tot overeenstemming te komen 
omtrent de betalingen. En tot slot speelde de veiligheid, zowel van de locatie als ook 
de ventilatiemogelijkheden in verband met Covid-19, een grote rol in de beslissing 
om na de zomer weer fysieke lessen voor Ledor Wador op te starten. In september 
vond een les in het Pintohuis plaats. Dat is geëvalueerd in een zoomspreekuur met 
ouders en docenten en vervolgens zijn de lessen gehouden bij Pardes, totdat het 
hele land in december weer in lockdown ging.  
 

Jaarverslagen en 
notulen 

Met de komst van nieuwe bestuursleden is dit jaar ook een start gemaakt met wat 
projecten die al een tijd op de plank lagen. Zo is er veel moeite gedaan om alle 
jaarverslagen vanaf de oprichting van de vereniging in 2005 tot heden bij elkaar te 
voegen en in het archief op Reshet te zetten. Nu is er een compleet overzicht 
beschikbaar. Hetzelfde geldt  voor de notulen van algemene ledenvergaderingen. 
De Jaarverslagen staan nu voor alle leden en vrienden toegankelijk op het intranet, 
terwijl de notulen van de ALV’s slechts voor leden te raadplegen zijn. 
 

 
 

25 jaar BHC Onder het mom “Wie jarig is, trakteert”, ontvingen alle leden en vrienden van Beit 
Ha’Chidush begin december een kippa thuis, met de outline van het zo 
kenmerkende logo van Beit Ha’Chidush. Het is een cadeau aan onszelf, ter 
gelegenheid van het 25 jarig jubileum. In december werd er officieel aandacht 
gegeven aan het jubileum in een bijzondere zoomdienst, waarbij onder meer 
bijdragen werden geleverd door oud-voorzitters, voorgaande rabbijnen en een oud-
voorzanger. In verband met Covid-19 zijn overige feestelijkheden voor onbepaalde 
tijd uitgesteld.   
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AVG - 
Privacywetgeving 

Ook voor Beit Ha’Chidush gelden er regels voor de manier waarop gegevens 
opgeslagen en verwerkt moeten worden. Mickey van Helden heeft voor haar eigen 
werkgever de implementatie daarvan verzorgd en heeft het bestuur van BHC van 
advies voorzien. Daar heeft het bestuur dankbaar gebruik van gemaakt. Voor 
sommige commissies zijn de regels al geïmplementeerd, voor andere moet nog 
vastgesteld worden hoe ze toe te passen. Een voorbeeld is dat de 
aanmeldformulieren van nieuwe leden of vrienden niet meer per mail binnen de 
commissie verspreid worden, maar dat ze in de afgesloten workspace op het 
intranet worden geplaatst, waar ze slechts door commissieleden te raadplegen zijn. 
Op deze manier voorkomen we dat privégegevens via de mail worden gedeeld en 
vervolgens blijven ‘rondzwerven’ op allerlei computers bij mensen thuis.  
 

 
 

Corona Het uitgangspunt in 2020 voor het bestuur was om ‘de boel bij elkaar te houden’. We 
zagen ons voor diverse, complexe uitdagingen geplaatst, zoals hoe om te gaan met 
de nieuwe situatie waarin we niet meer voor, tijdens of na de dienst even met elkaar 
kunnen praten en van gedachten wisselen. Of het feit dat diensten (ook die van 
feestdagen) in aangepaste en afgeslankte vorm plaats moeten vinden, waarbij er 
inhoudelijk zaken verloren gaan.  
 
Om hier toch mee om te kunnen gaan is het ‘borreluur met ‘t bestuur’ 
geïntroduceerd. Het zijn bijeenkomsten op Zoom die voor zowel leden als vrienden 
toegankelijk zijn, zonder vaststaande lijnen. We kunnen over allerhande zaken van 
gedachten wisselen. Het heeft het bestuur al veel goede inzichten gebracht, en het 
is fijn om gezamenlijk op te trekken. Daarnaast is er met de Hoge Feestdagen een 
lezing gehouden door Abby Stein. 
 
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergaderingen van 16 augustus en 22 
november zijn er ook zoom-inloopspreekuren van het bestuur gehouden, ter 
voorbereiding en inhoudelijke verdieping van die bijeenkomsten. Op die manier werd 
geprobeerd te compenseren dat je elkaar doorgaans rondom de diensten aan kunt 
schieten over het e.e.a. 
 
In de zomer heeft er een picknick plaatsgevonden voor leden en vrienden van BHC, 
op een openbare plaats buiten, die veilig werd geacht voor onze joodse 
gemeenschap. Daarbij zijn de adviezen en voorschriften van de overheid nageleefd.  
 
 

 Algemene Ledenvergaderingen 
 

 Er zijn in 2020 drie ALV's gehouden.  
 

Juni In juni legde Jonathan na drie jaar zijn functie van voorzitter neer. Hij werd uitvoerig 
bedankt voor de warme en harmonieuze manier waarop hij invulling had gegeven 
aan zijn taak. Op dezelfde vergadering meldde het bestuur dat BHC ondanks het 
uitblijven van een tegenprestatie de volledige betalingen voor de reserveringen van 
De Uil doorbetaalde. Dit bleek voor de meerderheid van de leden onwenselijk te zijn, 
zodat uiteindelijk het besluit werd genomen dit bedrag tot een minimum te beperken. 
Nadat het bestuur de SUS hiervan in kennis stelde, dreigde er een conflict. 
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Augustus Er is toen besloten tot het raadplegen van de leden middels een Buitengewone 

Algemene ledenvergadering, die in augustus werd gehouden. In de uiteindelijke 
uitkomst daarvan zag het bestuur zich voor de taak om te zoeken naar evenwicht. 
Het doel was zowel de verbetering van de relatie met de SUS, alsook het bereiken 
van een overeenkomst over de betalingen aan de SUS terwijl we in verband met de 
pandemie geen gebruik van De Uil maakten. BHC wilde De Uil financieel steunen, 
maar ook voorzichtig zijn met de eigen middelen die in gevaar kwamen door de 
coronacrisis. BHC is immers slechts een kleine gemeenschap met beperkte 
inkomsten. 
 

November De overleggen met de SUS hadden uiteindelijk als resultaat dat het bestuur op de 
ALV van november goed nieuws kon overbrengen aan de kehilla. Door op een open 
wijze met de SUS in gesprek te gaan en ook (van beide kanten) pijnpunten uit het 
verleden te benoemen, is er meer wederzijds begrip ontstaan. Naar het idee van het 
bestuur is de onderlinge verstandhouding aanzienlijk verbeterd. Eveneens zijn er 
goede afspraken gemaakt, waaruit blijkt dat de SUS en BHC elkaar in zware tijden 
niet laten vallen. Het contract dat we initieel hadden met de SUS is in stand 
gebleven, er is alleen een addendum aan toegevoegd. En alhoewel BHC in 2020 
geen gebruik heeft gemaakt van De Uil, is het bestuur -  conform de opdracht van de  
BALV van augustus - een maandelijks bedrag overeengekomen met de SUS. 
 
 

 Financiën 
 

Beit Ha’Chidush De financiën van Beit Ha’Chidush zijn besproken tijdens de Algemene 
ledenvergaderingen. Zoals te doen gebruikelijk worden de jaarrekening en de 
kasboeken opgesteld door een onafhankelijk en gecertificeerde accountant en 
namens de vereniging gecontroleerd door de kascommissie. 
 
Sinds juni 2020 beschikt onze vereniging over een eigen intranet, waarvan de 
licentie ons gratis aangeboden wordt door het bedrijf SysLab in München.   

 
Tsedaka Omdat de ALV had besloten dat het bedrag op de tsedaka-rekening moest worden 

verdeeld, is er besloten om een deel als reserve op de rekening te laten voor leden 
van de eigen gemeenschap. Van het overige bedrag is een kwart naar Stichting 
Gilat gegaan, een organisatie die voorstellingen verzorgt voor ernstig zieke kinderen 
in ziekenhuizen; een kwart werd bestemd voor het The Together Plan, dat Joden in 
Oost-Europa helpt; een kwart voor Open House Jerusalem, dat LHBTGI!+ jongeren 
(ongeacht religieuze of etnische afkomst) helpt en opvang biedt, en een kwart werd 
toegewezen aan First Hug, een project waarbij vrijwilligers achtergelaten babies in 
Israëlische ziekenhuizen knuffelen om hun emotionele en fysieke ontwikkeling te 
stimuleren. 
 
 

 Media 
 

Chidushim Al jarenlang verzorgt Beit Ha'Chidush maandelijks een nieuwsbrief, de Chidushim. 
Hierop zijn ongeveer 450 belangstellenden geabonneerd. In de Chidushim zijn 
columns van onze rabbijn, vertaalde Hebreeuwse poëzie, een overzicht van 
diensten en activiteiten, oproepen en mededelingen, tips over Joodse activiteiten, 
reviews van boeken en films.  
 

Beithachidush.nl De website geeft algemene informatie, contactmogelijkheden en een agenda van de 
diensten en activiteiten van onze gemeente.  
 

Social media Sinds dit jaar is Beit Ha'Chidush ook actief op Instagram. Er is geëxperimenteerd 
met gemeenteleden die afwisselend foto's daarop plaatsten en het bestuur plaatst af 
en toe foto's van bijzondere gelegenheden. 
De Facebook pagina wordt bijgehouden door Bob Newmark. Ook hier worden 
diensten per keer aangekondigd. 
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Reshet intranet Ook nieuw dit jaar is de intranetpagina, Reshet, waarvan het gebruik kosteloos wordt 
aangeboden aan alle leden en vrienden van onze gemeenschap. Hierop is onder 
meer een kalender te vinden van alle diensten en activiteiten, lezingen en 
gioerlessen, inloopspreekuren met het bestuur en vergaderingen. Het grote voordeel 
is dat hier vrijelijk locatie of toegangsgegevens gedeeld kunnen worden. Ook kan de 
kalender automatisch gesynchroniseerd worden met de eigen agenda op telefoon, 
laptop of PC. 
 
In principe worden alle drasjot, teksten en gedichten die tijdens de diensten worden 
gebruikt gepubliceerd in de bibliotheek. Alle commissies hebben een eigen 
workspace, waarin documenten kunnen worden beheerd, informatie gedeeld en 
gezamenlijk gewerkt kan worden aan projecten. Verder is er een nieuwssectie, een 
app om advertenties te plaatsen als een soort interne Marktplaats, en er is een 
dashboard: de plaats waar je tips kunt delen of bespreken wat je bezighoudt.  
Reshet wordt beheerd door Cornelis Kolbach. 
 

In het nieuws Voorafgaand en aansluitend aan Pride Sjabbat kreeg Beit Ha’Chidush wat media 
aandacht. Er verscheen een stuk in Trouw over Abby Stein. Eveneens verscheen er 
in de Gaykrant een interview met twee leden van BHC, en kwamen we ook in een 
bijdrage op Jonet.nl op een bijzonder positieve manier voor het voetlicht.    
 
 

 Rabbijn 
 

Algemeen In het zeer ongebruikelijke jaar 2020 is de rabbijn ondanks alles breed actief 
geweest. Het jaar begon met de zeer feestelijke Kennismakingstish, waar maar liefst 
honderd mensen een vrolijke en ontroerende avond met elkaar meemaakten in De 
Uil. Nieuwe leden en vrienden en oudgedienden van BHC hadden de gelegenheid 
kennis met elkaar te maken.  
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Een leeuwendeel van de tijd van de rabbijn ging op aan het organiseren en leiden 
van de diensten; het begeleiden van leden en vrienden;  intake-gesprekken met 
mensen die lid of vriend van BHC wilden worden (per Zoom); het schrijven van de 
bijdrage aan de Chidushim; responderen op vragen uit ‘de buitenwereld’; contact 
onderhouden met collegae-rabbijnen in binnen- en buitenland. Daarnaast nam zij 
deel aan vergaderingen en/of overleg van/met de diverse commissies.  
 
Onderricht aan leden en vrienden van BHC kreeg vorm door de 
Maandagavondlezingen en de gioer-lessen. Over het ‘joodse veld’ (vak 55 op de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats) onderhield zij het contact met de beheerder van de 
Nieuwe Ooster.  
 
 

Gioer In het kader van de gioer zijn er iedere maandagavond lezingen, die in 2020 onder 
meer werden gegeven door Eli Kaufman, Tzvi Marx, Jonathan Gill, Gedaliah 
Gurfein, Geert-Jan Knoops, Yoram Stein, Leo Mock, Bart Walet, Jalda Rebling, 
Marcus van Loopik en anderen. Deze lezingen kunnen ook kosteloos bijgewoond 
worden door de leden en vrienden van Beit Ha’Chidush. De precieze tijden en 
inloggegevens staan altijd op de kalender op Reshet. De lessen die in het kader van 
de gioer verzorgd worden op donderdagavond en zondagmiddag, zijn op dezelfde 
manier kosteloos te volgen voor geïnteresseerden onder de leden en vrienden van 
Beit Ha’Chidush.  
 

  
 Veiligheid 

 
 Tot maart 2020 liep alles conform afspraak met BLEW, bewaking bij grotere 

evenementen, waakzaamheid bij kleinere bijeenkomsten en bij Ledor Wador. 
Er vindt regelmatig overleg per mail plaats tussen BHC en BLEW  en natuurlijk is 
BLEW altijd op de hoogte van alle activiteiten van BHC. 
 
In april 2020 kon vanwege corona geen seder gehouden worden en sindsdien 
vinden alle diensten, lessen en bijeenkomsten virtueel plaats. Ondertussen loopt het 
contact met BLEW gewoon door. In de tussentijd is er wel aan de beveiliging van 
onze synagoge gewerkt. Met hulp van het European Jewish Congress (EJC) is 
kosteloos een systeem voor noodsituaties ter beschikking gesteld aan Joodse 
instanties in Nederland. En er is een nieuw initiatief voor het extra beveiligen van de 
buitendeuren. 
 
 

 Juridische commissie 
 

 Ook voor de juridische commissie stond het jaar 2020 in het teken van de corona-
maatregelen. Al vanaf medio maart 2020 waren diensten in De Uil niet meer 
mogelijk. Maar hoe zit het dan met betaling van de huur? Moeten BHC doorbetalen? 
De ALV heeft zich op dit punt tegenstrijdig uitgelaten. Op de ALV van juni 2020 
spraken de leden zich uit voor zo spoedig mogelijk stopzetten van de huurbetalingen 
aan de SUS. In de (B)ALV in augustus is door de leden uitgesproken dat volledige 
stopzetting van de huurbetalingen onethisch jegens de SUS zou zijn. Het bestuur 
heeft daarop een beslissing genomen en is in overleg getreden met de SUS. Dit is 
allemaal in nauw overleg met de juridische commissie gegaan, bestaande uit 
commissie bestond in 2020 uit Harry Gase, Barteline Swildens en Madelon Wilms.  
 
 

 Kascommissie 
 

 De kascommissie, bestaande uit Stef Visjager en Fred Sprenger, heeft de financiële 
gegevens van 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
 
 
 



BHC 7  Jaarverslag 2020 

 Kiddoesjcommissie 
 

 In het afgelopen jaar was het heel stil in de kiddoesjcommissie. Geen shleppen met 
boodschappen en last minute berichtjes over wat te halen. De mensen die tijdens 
Corona-stilte in de slapende commissie zaten zijn: Annelies Seien de Leeuw, 
Alexander de Vries, Daniel Lipsius en Daniel Anadria, Jan Gaertner, Joan Gomes, 
Marina Shchigoleva en Nicky Borger. 
 

 
 Ledor Wador  

 
 Het Ledor Wador-programma (joods onderwijs aan kinderen tussen 4 - 12 jaar oud, 

verzorgd door BHC) heeft zich uiteraard moeten aanpassen aan de omstandigheden 
waar wij allen mee te maken hadden. Vanaf maart vonden de lessen via zoom 
plaats. In het najaar zijn de lessen even fysiek doorgegaan, maar vanaf december 
moesten deze ook weer helaas digitaal plaatsvinden. Ondanks deze wisselingen en 
ondanks de beperkingen die het digitaal onderwijs met zich meebrengen, zijn zowel 
docenten als leerlingen enthousiast doorgegaan. Of het nou de havdalakaarsen 
waren die Gaby Schrijver, Daniël Lipsius en Babette Berman voor de webcam 
aanstaken om digitaal met de kinderen te oefenen of de stukjes die de kinderen met 
hun ouders voorbereid hadden voor de Sjabbat zoomdiensten: 2020 is ondanks de 
beperkingen een leerzaam jaar geworden. 
 

 
 Lidmaatschapscommissie 

 
Algemeen De gesprekken die deze commissie dit jaar voerde met nieuwe leden en vrienden, 

gingen – op een enkele in de buitenlucht na - na maart eigenlijk allemaal via Zoom. 
Dat is een nieuwe ervaring. Bij fysieke kennismakingen kun je het ijs breken, of 
mensen op hun gemak stellen, door wat te drinken aan te bieden. En ook kun je wat 
meer aftasten door de houding en lichaamstaal. Dat is nu vervallen, zodat het flink 
wennen was hoe we met deze nieuwe situatie om moeten gaan.  
Uiteindelijk was het met om en nabij dertig aanmeldingen een vrij druk jaar. Tussen 
deze aanmeldingen waren ook kandidaten die eerder al eens lid waren geweest van 
onze kehilla.  
 

In cijfers Onze gemeenschap telde op 31 december 2020 105 leden en 36 vrienden.  
 
 

 Rituelencommissie 
 

Algemeen De rituelen commissie is in 2020 slechts twee keer bijeen geweest, beide keren via 
zoom. Het werkt goed om met zowel dienstleiders, chazzanim, gabbaim en mensen 
die zich bezighouden met de organisatorische aspecten geregeld te overleggen over 
de diensten. De commissie bestond uit twaalf leden, die wisselend aanwezig zijn 
geweest: Anneloes ter Horst (coördinator), de rabbijn, Jessica Hennis, Cornelis 
Kolbach, Marcella Levie, Myriam Lipovsky, Marloes Schoonheim, Mira Sieval, Fred 
Sprenger, Stef Visjager, Alexander de Vries, Madelon Wilms, Jelle Zijlstra. 

 
 

Diensten en 
vieringen 

Vanaf maart (na een geslaagde Poerim, nog in De Uil) hebben we ons normale 
schema van twee kabbalat sjabbat en een sjacharietdienst per maand ingeruild voor 
elke week een dienst via Zoom, waarvan één sjacharietdienst en een Engelstalige 
dienst. Ook de kinderdiensten zijn op deze wijze voortgezet. 
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Ook alle feesten e.d. zijn online gehouden, evenals een feestelijke dienst ter ere van 
ons 25-jarig jubileum in december.De seider was in 2020 opgesplitst in een 
Nederlandse en een Engelse versie. Ook Pride Sjabbat was online. Het was een 
afwisselende dienst, die werd vervolgd door een lezing door Abby Stein, die naar 
schatting door 150 mensen werd bijgewoond.  
 

Bar/bat mitsva Er is één BM-dienst geweest vanuit De Uil, die gedeeld werd via Zoom. 
 
 

 Sjammasjcommissie 
 

 Deze commissie is nieuw in onze kehilla. Voorheen was er slechts één sjammasj, 
die toezicht hield en meehielp met de op- en afbouw van de sjoel, de voorraad 
kaarsen, batterijen, en dergelijke zaken.  
Sinds vorig jaar is deze commissie opgericht, maar omdat we niet in De Uil 
samenkomen, is er weinig gebeurd. De leden van deze commissie zijn Kristina 
Lauche, Dominika Schaffer, Marloes Schoonheim, Marina Shchigoleva, Alexander 
de Vries.  
 

 
 Bikoer Choliem (zorg) Commissie 

 
 In dit bevreemdende jaar van lockdowns en mondkapjes, anderhalve meter afstand 

en alle andere maatregelen die in het leven geroepen zijn om de pandemie het 
hoofd te bieden,werden fysieke gebaren van troost en genegenheid zoals een arm 
om iemand heen slaan, elkaar een steunende schouderklop geven, onmogelijk. Des 
te belangrijker was het voor de Bikoer Choliem Commissie om naar manieren te 
zoeken om toch die troostende en steunende hand uit te kunnen steken naar 
diegenen die het nodig hadden. Kaarten werden op de bus gedaan, bloemen 
bereikten de mensen die aan het herstellen waren van operaties. Ook bij diegenen 
die een groot verlies hadden gekend, al dan niet door toedoen van de pandemie, 
werd een hart onder de riem gestoken.  
 
Het bleek een uitdaging te zijn om nu we elkaar niet in sjoel kunnen zien, goed zicht 
te krijgen op hoe het werkelijk met de leden en vrienden van BHC gaat. De vele 
vierkantjes in Zoom kunnen niet allemaal tegelijkertijd in het oog gehouden worden, 
lege stoelen zijn niet zichtbaar. 

 
 

 


